Joffer Glorie van Wilsem, begijn in het

Bovenconvent
Door K. Schilder
Voor zowel Kamper mannen als vrouwen bestond in de late middeleeuwen de mogelijkheid om in eigen stad de wereld de rug toe te keren en in te treden in een klooster of convent. Naast de kloosters van de algemeen bekende orden van Sint-Franciscus, Sint-Benedictus en Sint-Brigitta waren er de kloosters van de aan ziekenhulp doende ordes van Cellebroeders en Cellezusters en de conventen van Sint-Michiel en Sint-Agnes. Verder waren
er nog het Buitenconvent, gelegen nabij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en het Bovenconvent,
dat bij de Boven- of Sint-Nicolaaskerk stond.
Mannenkloosters waren het Sint-Franciscusklooster, dat meestal Minderbroeders-, en
later ook weI Observantenklooster werd genoemd, en het Cellebroedersklooster. Het SintBrigittenklooster was een dubbelklooster. Aile andere kloosters en conventen waren uitsluitend bestemd voor vrouwen.
In zijn studie over gemeenschappen van devote vrouwen in Kampen beschrijft J. Grooten
de overeenkomsten en verschillen tussen het.Sint-Agnesklooster, het Sint-Michielsklooster, het Buitenconvent en het Bovenconvent I. De drie eerstgenoemde instellingen, waarvan de bewoonsters soms 'bagijnen werden genoemd, waren geen begijnenconventen in
strikte zin. Zij hadden op verschillende tijdstippen de leefregels van de derde orde van
Sint-Franciscus aangenomen, De vrouwen in het Bovenconvent waren echter weI begijnen. Zij deden slechts een gelofte van kuisheid en gehoorzaamheid aan de leiding zolang
zij in het convent bleven. Het stond hen dus vrij de gemeenschap te verlaten als zij dat wilden. Hun aardse bezittingen behielden zij en zij mochten hun goederen verkopen of andere goederen kopen. Het Bovenconvent wordt in de bronnen ook aangeduid als het oude
convent en als het convent op het Sint-Nicolaaskerkhof. De gebouwen van het convent
strekten zich uit van het kerkhof tot de Burgwallangs de gehele zuidzijde van de tegenwoordige Schoolstraat.
Een van de begijnen van het Bovenconvent was Glorie van Wilsem. Zij wordt vermeld in
bronnen uit de periode 1478-1508 als zijnde in leven en daarna tot 1530 als zijnde overleden. Nonnen en begijnen werden joffers genoemd en zo wordt ook Glorie bijna altijd in
de bronnen aangeduid met de naam joffer Glorie van Wilsem. Een enkele keer aileen als
joffer Glorie, want dat zij 'van Wilsem' heette, wisten de inschrijvers van de akten weI.
Van haar zakelijke handelingen is het een en ander bekend, van haar persoonlijk leven
maar heel weinig.
De eerste keer dat haar naam in de bronnen voorkomt is in een akte van 27 februari 1478.
Op die datum verkochten Lubbert Overdijk en zijn vrouw Femme aan haar hun brouwketel. Geldgebrek van het echtpaar, dat deze ketel waarschijnlijk nodig had om mee te werken voor hun levensonderhoud, lag denkelijk aan de verkoop ten grondslag. Glorie was zo
goed om aan hen deze ketel terug te lenen, zoals zij enkele maanden later in een nieuwe
akte liet vastleggen. In 1480, de juiste datum wordt in de akte niet vermeld, kocht Glorie
van Lodewijk Kruse en diens vrouw Grete een jaarlijks tins geld van 20 heren ponden,
waarbij hun huis in de Nieuwstraat, gelegen tussen de huizen Van de erfgenamen van

Herman Kruse en de erfgenamen van [ohan Stockman, zich uitstrekkende tot de Burgwal,
tot onderpand gesteld werd 2. Hoewel in de akte gesproken wordt over verkoop en koop,
moet hier echter eerder gedacht worden aan het door Lodewijk en Grete uitkeren aan Glorie van een deel van de haar toekomende erfenis van haar ouders. Grete en Glorie waren,
zoals later zal blijken, zusters. Het was niet ongebruikelijk dat kinderen aan wie bij de verdeling van de boedel het ouderlijk huis was toegevallen, de andere kinderen als compensatie jaargelden 'verkochteri' met die huizen oflanderijen als onderpand. Het was een voor
die tijd groot bedrag dat Glorie toeviel, want bij de toen gangbare rente van vijf pro cent
bedroeg de hoofdsom 400 heren ponden. Een heren pond was geen vaste munt maar een
rekeneenheid die in stuivers werd uitgedrukt. In 1480 gingen er 18 stuivers in een heren
pond. Een arbeider die voor de stad graafwerkzaamheden verrichtte verdiende in die tijd
vijf stuivers per dag.
Een nog groter jaargeld, namelijk een bedrag van 50 heren ponden kocht zij op 31 juli
1482. Ook hier moet weer worden gedacht aan een compensatie van haar aandeel aan een
huis dat van haar ouders was geweest. Het huis dat als onderpand diende, stond in de
Oudestraat tussen het huis van Pilgrim van Ingens erfgenamen en dat van de gebroeders
Peter Lubbertsz en Hendrik Petersz en het strekte zich uit tot aan de Hofstraat. Het was
dus een groot pand op een aantrekkelijke locatie. Mede tot onderpand stond een stuk land
in de Hagen, gelegen tussen de steeg en een eigendom van Lubbert Petersz, zich uitstrekkende van de wetering tot aan het stadsbroek. De verkopers of gevers van de jaarlijkse
rente waren haar familieleden Johan Pael en zijn vrouw Grete en Gese, dochter van wijlen
Wolter Hendriksz. Gese was ongehuwd en waarschijnlijk nog minderjarig, want zij werd
vertegenwoordigd door haar voogden Lodewijk Kruse, Hendrik van Oenden en Aalt Hendriksz J. Grete en Gese waren zusters, dochters van wijlen Wolter Hendriksz, de enig
bekende broer van joffer Glorie.
Bewijzen voor de familieband tussen Glorie en bovengenoemde rentebetalers geeft ons
het testament dat zij op 14 juni 1483 voor schepenen van Kampen liet inschrijven 4. In
hedendaags Nederlands luidt dit als voigt.

Testament van joffer Clone van Wilsem, bagijn in het Bovenconvent. Zij geeft na haar dood tot
zaligheid van haar ziel het volgende. Voor de verlichting in de kroon hoven het Heilig-Sacrament
in het koor op elke donderdag gedurende de hoogtijd van dat sacrament en ook steeds wanneer
men dat sacrament op het altaar zet en tevens gedurende de vier gewone hoogtijden geeft zij een
eifrente van 4 h.lb.5, gaande uit Herman van Werdens huis en een eiftins van 12 enkele oude
~laamsen gaande uit de hoI van Henrie van Braemen in de Hagen. Zij heeft er brieven van.
Om te voidoen aan het testament van haar ouders sehenkt zij aan het Sint-Nieolaasaltaar, ten
behoevevan het kremersgilde, 10 h.lb. etftins, waarvan er 8gaan uit twee huizen in de Hofstraat,
die hebben toebehoord aan Johan Buese de vleischhouwer, en 2 uit een huis in de Nieuwstraat
waarin nu lange Henrie de metselaar woont. Om ook diensien voor haarzeIJ te laten doen, geeft
zij aan genoemd altaar, voor het kopen van was, wijn en brood, een eiftins van 2 h.lb. perjaar,
gaande uit het huis van de metselaar voomoemd.
Aan haar breederskinderen Grete en Gesegeeft zij elk 20 h.lb. perjaar van de 50 h.lb. die zij uit
haar broedershuis en uit zijn maat heeft.
Aan Peter en Henne, de kinderen van haar zuster Armgaird geeft zij elk 20 h.lb. perjaar, waarvan 20 lb. gaan uit het huis van Bartolt Kannenghieter, SIb. uit het huis van Jacop van der Kerc-

ke bij de Onze-Lieve- Vrouwekerk, 6lb (eiftins) uit hethuis van Mense de verver op de Vloeddijk
en 6 lb. uit het huis van Berent Morre.

Aan haar zuster Griete Kruse's kinderen Wobheken en Armgairt geeJtzij samen een aaniai jaarlijkse renten, te weten 7'/2 h.lb. uit [acop Cosiers huis in de Venestraat, 1'/2 h.lb. uit het huis van
mr. Henne Byen, 3 h.lb. uit het huis in de Hofstraat waarin Kathrine van Neede heeJtgewoond,
3 h.lb. uit de suuisramen (die de stad betaalt), 6 h.lb. uu Petervan Puttens huis bij de Klok en 4
h.lb. die Johan Geertsz, de zoon van Lambert Sehonenbereh haarjaarlijks geeJt.VerdergeeJtzij
hen de helJtvan een 'maat in Brunnepe, waarvan PeterLubbertsz de andere helJtheeJt,en de helJt
van een maat die zij heeJtmet Stine van den Vene.
Aan haar zuster Johans doehter Kathnne van Oenden geeJtzij 20 h.lb. perjaar van de 25 h.lb.
die Henne van Oenden haar geeJtuit zijn eif in Vollenhove. De resterende5 h.lb. geeJtzij aan
hoar voomoemde zuster Johans zoon Henne Hoff.
Deze legaten aan Grete, Gese, Peter, Henne, Wobbeken, Armgart, Kathenne en Henne vererven, wanneer zij zonder nakome!ingen komen te sterven, van de een op de onder. Moehten Wobbeken en Armgart komen te sterven zonder wettige nakomelingen, dan komt hun dee! op hun
moeder en op hun broederCiaes. Van genoemde legaten mag niets worden verkoeht ofbe!ast. Als
er renten worden afgelost,moeten er weer nieuwe renten worden gekoeht.
VerdergeeJtGiorie nog legaten volgenseen bijgevqegdeceduie.
Tot exeeuteurs kiest zij Bartolt van Wilsem en mr. Gosen van Hattem.
Volgens dit testament had Glorie een broer die de dochters Grete en Gese had, een zuster
Armgardt die de zonen Peter en Hendrik had, een zuster Griete, gehuwd met een Kruse,
die de kinderen Wobbeken, Armgart en Claas had, en een zuster Johanna, die uit twee
huwelijken de kinderen Hendrik Hoff en Katharina van Oenden had. Bartolt van Wilsem,
een van de executeurs van haar testament, wordt niet als familielid genoemd.
Behalve in bovengenoemde akten en in een aantal hierna te noemen testamenten wordt
Clories naam nog in een aantal andere bronnen aangetroffen. Deze stukken noem ik in
chronologische volgorde in bijlage A.
Glorie van Wilsem kocht en verkocht en beheerde haar onroerend goed, zoals uit de bronnen blijkt. Zij bedacht haar familieleden in haar testament met legaten en het is wel zeker
dat haar bezittingen na haar dood onder haar naaste verwanten werden verdeeld. Op welke
leeftijd zij zich in het Bovenconvent vestigde, is niet bekend, evenmin is bekend of zij ooit
tevoren gehuwd is geweest. Dat laatste is echter niet waarschijnlijk, want in dat geval was
zij ongetwijfeld genoemd geweest met de familieriaam van haar man. Zeker is dat zij van
1478 tot 1508 als begijn vermeld wordt, dus gedurende een periode van minstens 30 jaar.
Zij moet in haar convent een van de aanzienlijksten, later uiteraard een van de oudsten
zijn geweest, want in 1495 was zij samen met zuster Alijt Klenckenberch, ook een vrouw
uit een aanzienlijke Kamper familie, meisterse of moeder van het convent. Voor haar zieleheil zorgde zij door te bepalen dat na haar dood de kroonluchter boven het Heilig-Sacrament in de Sint-Nicolaaskerk elke donderdag en op hoogtijdagen zou branden. Daartoe gaf
zij enkele erfrenten, zeals in haar testament te lezen is. Zij was waarschijnlijk een centrale figuur in haar familie, want ook bij de uitvoering van het testament van haar ouders
speelde zij een rol. Zo schonk zij het altaar van het kremersgilde enkele erfrenten om daarvoor diensten te laten verrichten voor het zieleheil van haar ouders en haarzelf
Omstreeks 1483 had haar broer Wolter al een gehuwde, dus volwasen dochter, die -naar ik

aanneem- omstreeks 1460 moet zijn geboren. Daarvan afgeleid moet Wolter zijn geboren
omstreeks 1430. Clories geboortejaar zal daar niet ver van afliggen. Afgaande op de akten
waarin zij genoemd wordt, kunnen we stellen dat zij tussen 1508 en ISIS is gestorven. Als
wij de rentebetaling 6 die de stad elk jaar aan haar deed voor het gebruik van de raamhof
naar de letter nernen, moet zij in 1514 zijn gestorven. Hier moeten we echter rekening
houden met het gegeven dat de opstellers van de rekeningen de rubrieken meestal van
voorgaande jaren overschreven en dat veranderingen, zoals bijvoorbeeld de namen van
opvolgende renteheffers, soms enkele jaren later werden opgenomen. Voor middeleeuwse begrippen is Glorie echter oud geworden.
Voor we gaan speculeren over de namen van haar ouders, waarbij ook genoemde rentebetalingen door de stad nog ter sprake komen, zetten we eerst de gegevens van haar broer
en zusters op een rij. Van hen is gelukkig uit de bronnen ook het een en andere bekend.

Wolter Hendriksz
Hij worth in het bovenstaande.testament niet met naam genoemd. WeI echter in de akte
van 31 juli 1482 waarin aan Glorie de jaarlijkse rente van 50 heren ponden wordt toegekend. Hij is dan al overleden. Zijn dochter Grete is gehuwd met [ohan Pael, terwijl dochter Gese dan nog ongehuwd is.
Op 20 februari 1482 liet hij voor schepenen van Kampen zijn testament noteren 7.

Testament van Wolter Henrixsz. Aan de Sint-Nicolaaskerk geeJthij 50 gouden rijnseguldens om
op donderdag of maandag de getijden te zingen. Voor de bouw van de Broederkerkgeeft hij 20
rijnse guldens van 20 stuivers per stuk. Aan het Sint-Brigittenklooster geeft hij 10 rijnse guldens
voor de bouw van de kerk. Aan Onze-Lieve-Vrouwekerk geeft hij 1 rijnse gulden.
Verder geeft hij 100 rijnse guldens, te verdelen in geld voor zijn begrafenis en bijkomende onkosten en in geld voor de armen. Aan zijn biechtvader geeft hij 1 rijnse gulden en aan de koster een
kwart gulden. Aan de Minderbroeders3 rijnse guldens voor hun keuken en aan de zusters op den
Oord een maaltijd. Voor de keuken van het Sint-Brigittenklooster geeft hij 1'/2 rijnse gulden.
Aan zijn zuster Haese een nieuwe rok. Aan zijn dochter Gese 200 rijnse guldens van 20 stuivers,
te voren uit de boedel te betaien, en zijn deel van de ringen, 'hechtelschen' en zilverwerk, uitgezonderd de gouden 'app' [nap],die aan de Sint-Nicolaaskerk wordt gegeven om de lieden die aan
het Heilig Sacrament hebben deelgenomen uit te laten schenken. Aan zijn natuurlijk kind geeft
hij 150 rijnse guldens. Aan Ceenken, die op hem heeft gepast, geeft hij 3 rijnse guldens. Voor het
laten lezen van zielmissen geeft hij 5 rijnse guldens en hij geeft bovendien nog zoveel dat er 30
zielmissen kunnen worden gelezen. Aan de Heilig-Sacramentsmemorie geeft hij 5 rijnse guldens
om zijn eeuwigejaargetijde voor te houden. Aan Lubbert Overdijek geeft hij 5 rijnse guldens en
zijn bestetabbert. Aan Lambert de Roe [?] met zijn nieht geeft hij 10 rijnse guldens en zijn hoyke
(huik). Aan Herman zijn neefgeeft hij zijn nieuwste tabbert. Aan zijn neejje Henrie, die bij hem
woont, geeJt hij ook een tabbert. Tot exeeuteurs best hij Lodewieh Kruse, Henrie van Onden,
Johan Paei, zijn zuster Griete en zijn doehter Griese.
Opnieuw wordt dochter Gese genoemd en zien we als executeurs zijn dochter Grete,
schoonzoon [chan Pael, zwagers Lodewijk Kruse en Hendrik van Oenden en zijn zuster
Grete, de vrouw van Lodewijk Kruse. Een nog niet eerder vermeldde zuster is Hase. Verder komen enkele neven en een natuurlijk kind in dit testament voor.

De voornaam Wolter was niet bijzonder en het patroniem Hendriksz zelfs heel algemeen,
zodat het niet verwonderlijk is dat in dezelfde tijd in Kamper bronnen meerdere personen
met deze naam voorkomen die geen aanwijsbare verwantschap hadden. Toch is in een
aantal gevallen wel duidelijk om welke Wolter het gaat. Zo is de man van Stijne van Arler,
gezien het volgende testament, gemaakt op 13december 1480 8 , ongetwijfeld onze Wolter.

Testament van Styne van Arler, de vrouw van Wolter Henrixsz. Tot zaligheid van haar ziel vermaak: zij het volgende. Aan de Sint-Nicolaaskerk geeft zij 10 rijnse guldens voor het zingen der
donderdagsegetijden. Aan Onze-Lieve-Vrouwekerk geeft zij 1 rijnsegulden. Voor de bouw van de
Minderbroederskerk geeft zij 20 runse guldens. Voor het onderhoud der minderbroeders geeft zij
3 rijnseguldens. Voor de bouw van de Sint-Brigittenkerk 20 runse guldens en voor de nonnen van
Sint-Brigittenklooster 1'/2 rijnse gulden, waarvoor zij zieimusen voor haar moeten zingen, en 1'/2
riinse gulden voor de keuken. Aan het kloosterte Sibculo 1'/2 rijnse gulden en het kloosterte Windesheim ook 1'/2 rijnse gulden. Daar moeten zielmissen voor worden gelezen.
Aan de armen schenkt zij 10 rijnse guldens. Zij reserveert100 rijnse guldens om haar begrafenis,
maandstonden; jaargetijden en andere ~nkosten van te betalen. Haar jaargetijde meet door de
Heilig-Saeramentsmemorie verzorgd worden. De zusters op den Oord moeten voor haar bidden
en krijgen daarvoor een maauud.
Aan haar bieehtvader heerJohan 1 rijnse gulden en aan Johan de koster 1/4 rijnse gulden.
Aan haar broeder Wolff sehenkt zij 15 runse guldens en zijn zoon Lubbert 10 rijnse guldens om
daarmee de school te betalen. Wolffi doehter Grete, die in het klooster is, krijgt 5 rijnse guldens.
Aan haar doehter Gretegeeft zij tevoren al200 rijnseguldens en dat wat tot naar lijfgoedbehoort,
behalve de ring en het 'heehtelsehe'waar zij wei haar aandeel van zal hebben. Verder krijgt Grete
de beste 'treece', een nieuw 'beddebueren mit twee opslagen en een paer dwelen'. Dit aUeskrijgt
Grete aileen als zij luistert naar de raad van haar vader ofhaar familie. Doet zij dat niei, dan
krijgt zij sleehts haar kindsdeeL
Haar doehter Gesegeeft zij twee zijden boorden, een kralen paternoster en haar kleinste boek.
AUe rijnse guldens die zij noemt, hebben een waarde van 20 stuivers. ".
Tot exeeuteurs kiest zij Lodewieh Kruse, Henrie van Onden en haar ~an Wolter.
We hebben hier het beeld van een echtpaar Wolter Hendriksz en Stijne van Arler met de
dochters Grete en Gese. In 1482 was Grete al gehuwd met Johan Pael en was Gese nog
ongehuwd, zoals hiervoor reeds duidelijk is gemaakt, maar van het gehuwd zijn van Grete
in 1480 blijkt uit haar moeders testament niets, integendeel zelfs, want zij moet luisteren
naar de raad van haar vader of haar familie. Aan gehuwde vrouwen werd een dergelijke
raad in formele documenten niet gegeven. Ook als we de namen van de executeurs vari
Stijne's testament bekijken, blijkt dat we met een schoonzuster van joffer Glorie te maken
hebben.
Wie het natuurlijk kind van Wolter is geweest, blijkt uit een aantekening van 14 november
14839. Op die dagverklaren Lodewijk Kruse en Johan Pael, voogden over Johan Woltersz,
de natuurlijke zoon van Wolter Hendriksz, dat de moeder van het kind, Beerte genaamd,
was overleden en dat zij voor het kind diens moeders erfdeel hebben ontvangen van Johan
Hendriksz van Utrecht. Deze laatste was waarschijnlijk de man van Beerte.
Uit al eerder gepubliceerde bronnen en genealogien blijkt dat Wolter in de jaren 1476 en

I477 kerkmeester was van het minderbroedersklooster en dat hij in de periode 1478-I482
gemeensman voor het Broederespel was 10. Hij is gestorven tussen 20 februari en 3I juli
I482. Zijn dochter Grete hertrouwde na de dood van [chan Pael met [ohan de Lege, schout
van Zutphen. Grete is omstreeks I505 overleden, want in dat jaar kreeg haar tweede man
onenigheid met de familie Pael over haar nagelaten bezittingen II. Dochter Gese trouwde
met Lambert Siewert, die in de periode I5IO-I5I8 schout van Kampen was 12.
Het wapen dat Wolter voerde is door twee bewaard gebleven zegels bekend geworden.
Toen Wolter en zijn vrouw Stijne in I477 ten overstaan van de schout van Vollenhove een
jaarlijkse rente verkochten, met een hoeve en landerijen te Vollenhove als onderpanden,
zegelde naast de schout oak Wolter zelf. Zijn op het zegel gesneden familiewapen vertoont
een schild beladen met drie penningen IJ. Dit zegel is gelijk aan dat waarmee de memoriemeester Wolter Hendriksz en zijn beide mede-memoriemeesters van de Heilig-Kruismemorie op 26 augustus I476 de verkoopakte van een jaarlijkse rente bezegelden 14.

A,tbeelding van het zegel waarmee Wolter Hendriksz en
zijn vrouw Stijne op 10 april 1477 een verkoopakte
bekrachtigden. Het opschrijt luidt: s. Wolter Henries. Als
memoriemeester van de Heilig-Kruismemorie zegelde Wolter met hetzelJde zegel op 26 augustus 1476. Het wapenschild is beladen met drie penningen, geplaatst 2, 1. In het
midden van het schild is op beide bewaard gebleven zegelafdrukken duidelijk een punt te zien (K.K., inv.nr. 198)

Johanna van Wilsem
Zij en haar kinderen worden genoemd in het testament van haar zuster Glorie. Haar eerste man was Hendrik Hoff, een bisschoppelijk leenman, die in 1459 werd beleend met
een aantal tienden te Lemele IS. Een tekening van het wapen van Hendrik is te vinden in
een register van oplatingen onder de datum 7 december 1469. Hendrik verklaart dan dat
hij zijn zegel heeft verloren en dat hij met dit zegel slechts een schuldbekentenis voor een
bedrag van 30 rijnse guldens ten voordele van Jacob Wolfheeft bekrachtigd. Deze Jacob
laat op 12 maart 1476 bij de schepenbank aantekenen dat Johanna, de weduwe van Hendrik Hoff hem de 30 guldens heeft betaald, waarvan opIating is gedaan toen Hendrik zijn
zegel had verloren. Zijn zoon, ook Hendrik Hoff geheten, werd met wijlen zijn vaders tienden te Lemele beleend op 21 april 1476. Omdat hij onmondig was, werd hij bijgestaan door
Hendrik van Oenden, de man waarmee zijn moeder Johanna hertrouwde. Deze man was
van 1462 -of eerder- tot I467 lid van de gezworen gemeente voor het Horstespel en van
I468 tot zijn dood in I490 burgemeester van Kampen. Johanna was niet zijn eerste vrouw,
want hij had toen hij met haar trouwde al een dochter Griete. Deze Griete, die niet wordt
genoemd in de akten van joffer Glorie en haar verwanten, uitgezonderd in dat van haar
stiefmoeder, trouwde met de jonge Hendrik Hoff. Johanna en Hendrik van Oenden kregen
nog een dochter Katharina, die genoemd wordt in het testament van haar tante Glorie en in
het hiervolgende testament van haar moeder, gemaakt op I3 september 1484 16.

Testament van Johan[na] van Oenden. Zij geeft na haar dood, tot zaligheid van haar zie!,
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koopmans riinse guldens in de ere G.ods.Daar moet men de armen drie keer een uitde!ing van
doen en daar moeten ook de onkosten van haar begrafenis van worden betaald. Wat er overblijJt
is voor de armen. Aan de armen geeft zij bovendien nog 50 koopmans rijnse guldens. Zij geeft
het Sint-Brigittenklooster voor de bouw van de kerk 10 rijnse guldens en de Broederkerk voor de
bouw 5 rijnse guldens en voor het lezen van zie!missen ook 5 rijnse guldens.
Haar zusier in het klooster op den Oord geeft zij 3 rijnse guldens om er een rok voor te kopen en
de gezamenlijke zusters aldaar geeft zij 2 rijnse guldens voor een maaltijd. Haar nicht Ae!ijt in
het klooster op den Oord geeft zij 1 rijnse gulden, haar nicht in het Sint- Brigittenklooster 1 rijnse
gulden en haar nicht Swane in het klooster te Essen ook 1 rijnse gulden.
Aan haar zuster Gloerygen [Glorie van Wilsem] geeft zij haar beste dubbele hoyke (huik), aan
haar zuster Grete haar beste gevoerde tabbert en lange hoyke en aan Aermegart, haar zusters
dochter, haar beste gouden gordel. Aan Grete van Oenden geeft zij de tabbert die zij onlangs
nieuw gekocht heeft en de ring die zij al 'van mij' heeft gekregen. Aan Mette Hoens geeft zij 5 rijnse guldens en haar beste korte sayse hoyke. Aan Gese geeft zij ook nog haar groene tabbert. Aan
Aelijt Ludekens geeft zij haar beste rode rok en 2 rijnse guldens. Aan meester Jacop van Oenden
geeft zij twee zilveren lepe!smet eikels.
Aan haar dochter Kaetryne van OendCligeef zij tevoren haar zilverwerk en het ongemunte goud
en het lijfgoed dat boven niet genoemd wordt. Mocht Kaetryene komen te sterven zonder wettige
nakomelingen, dan komt haar erfdee!aan Henryck Hoef, de zoon van testatrice.
Tot executeurs kiest zij Henryck van Oenden, Henryck Hoef, haar zuster Gloerygen en haar zuster Grete.
Tot executeurs van haar testament benoemt zij dus haar tweede man, haar intussen mondig geworden zoonHendrik Hoff en haar zusters Glorie en Grete. Haar andere nog levende zuster is degene die in het klooster verblijft, Dat moet de door Wolter Hendriksz met
een legaat bedachte Hase zijn.
De jonge Hendrik Hoff verkocht op I juni 1481 zijn Lemeler tienden aan zijn stiefvader
Hendrik van Oenden, maar omdat hij met diens dochterGriete was gehuwd en die als
oudste kind haar vaders leenvolgster was, kwamen deze tienden na de dood van Van Oenden weer in de familie Hoff terug. Hendrik Hoff kwam via de gezworen gemeente (14871497) in het stadsbestuur. Hij was met een onderbreking van drie jaar van 1498 tot IS39,
het jaar van zijn overlijden, burgemeester van Kampen. Over het lot van Katharina van
Oenden, de halfzuster van de echtelieden Griete en Hendrik, is in de bronnen niets te vinden.
Armgart van Wilsem
Deze zuster van joffer Glorie was gehuwd met Peter Lubbertsz, bij wie zij de zonen Peter
Lubbertsz en Hendrik Petersz kreeg. Beiden worden genoemd in het testament van joffer
Glorie. Het is niet gemakkelijk om iets over Peter Lubbertsz te vertellen, want op de scheiding van de Isde en I6de eeuw worden in dezelfde 500rt functies drie mannen genoemd
met de naam Peter Lubbertsz. Wel worden er twee onderscheiden als de oude en de jonge,
maar daarmee is nog niet duidelijk welke bedoeld werd. De eerste was met onderbrekingen van 1481 tot IS02 waardijn en van Is03 tot zijn dood in ISOSburgemeester, de tweede
(de jonge) was van 1504 tot zijn dood in 1508 lid van de gezworen gemeente voor het Bui-

tenespel en de derde (de oude) werd in I508 gekozen in de gezworen gemeente voor het
Horstespel en was daarna van I509 tot I5I9 burgemeester. Hij werd met een aantal anderen in laatstgenoemd jaar afgezet.
Op I9 april I486, verklaren de erfgenamen van wijlen Barbara van Wilsem (Lodewijk Kruse
en zijn vrouw Gese, Hendrik van Oenden en zijn vrouw Johanna, Johan Pael en zijn vrouw
Grete en joffer Glorie van Wilsem, begijn in het oude convent) dat Peter Lubbertsz en zijn
kinderen Peter en Hendrik, die hij bij zijn eerste vrouw heeft verworven, hun mede-erfgenamen zijn voor wat betreft een boter- en kaasrente te Veenhuizen aan de Kuinderdijk.
Deze rente kunnen zij pas ontvangen na de dood van zuster Hase van Wilsem, want haar
klooster op den Oord (Sint-Michielsldooster) heeft deze rente zolang zij leeft '7 .
Joffer Clone's zuster Armgart, die in deze verklaring niet met naam genoemd wordt, maar
die dezelfde moet zijn als de eerste vrouw van Peter Lubbertsz, is v66r 8 maart I476 overleden. Op die datum wordt er door Peter met de familie van wijlen zijn vrouw een overeenkomst gesloten over de opvoeding van zijn kinderen Hij moetieder jaar een rekening
overleggen; ook over het jaar I475'8. In het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk wordt als
sterfdatum van Armgart van Wilsem, vrouw van Peter Lubbertsz, 3 september genoemd.
Zij zou in I474 op die datum gestorven-kunnen zijn. De inschrijving in het necrologium
is de enige waarin Armgart met de familienaan Van Wilsem wordt aangeduid.
Haar nagelaten kinderen waren mogelijk in I479 reeds volwassen, want zij kochten zonder te worden geassisteerd door voogden in februari 1479 een jaarlijkse rente 19. De jongste zoon werd priester en komt als heer Hendrik Petersz tot in de I6de eeuw in de bronnen voor.
Grete van Wilsem
Zij trouwde v66r 1459 met Lodewijk Kruse, die van I459 tot zijn dood in I487 burgemeestervan Kampen was. Hij was een zoon van Herman Kruse en Wobbeken NN. De kinderen van Lodewijk en Grete, te weten Wobbeken, Armgart en Claas, worden genoemd in
het testament van hun tante joffer Glorie. Grete van Wilsem is overleden tussen 8 maart
I5I6 en I2 september I5I7 20. De familienaam Van Wilsem heb ik voor haar in de oorspronkelijke bronnen niet aangetroffen. In een handschriftgenealogie in het Archief-Van
Rhemen wordt zij genoemd als dochter van Hendrik Woltersz van Wilsem.
Hase van Wilsem
Was kloosterlinge in het Sint-Michielsklooster, dat ook wel het convent op den Oord werd
genoemd. Zij wordt door haar broer Wolter en haar zuster Johanna in hun testamenten
met een legaat bedacht. Verder had zij renten uit twee erven aan de Kuinderdijk en lijfrenten uit niet nader omschreven goederen 21. De renten uit de twee erven waren haar ten
deel gevallen uit de nalatenschap van een Barbara van Wilsem.
Barbara van Wilsem
In twee bronnen wordt haar naam aangetroffen. De eerste is de bovengenoemde akte van
I9 april I486 waarin haar erfgenamen worden genoemd, te weten joffer Glorie van Wilsem en haar zusters en de kinderen van de overleden broer en zuster. De tweede is een
inschrijving in het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk, waarin staat dat op 28 augustus
haar getijde moet worden gehouden. Er staat verder dat Barbara van Wilsem een dochter

was van Hendrik Woltersz. Onder enig voorbehoud neem ik aan dat ook Barbara een zuster van joffer Glorie was.

De ouders van joffer Glorie
Als we aannemen dat Barbara van Wilsem een zuster van joffer Glorie is geweest, moeten
we er ook van uitgaan dat Hendrik Woltersz haar vader was.
Een eerste aanknopingspunt is de rente die de stad ieder jaar aan joffer Glorie betaalde
voor het gebruik van de raamhof. De raamhof die bedoeld wordt, was gesitueerd in de
Groenestraat en in gebruik bij de lakenvollers en -ververs, die er hun bewerkte stoffen op
houten ramen te drogen hingen. Hoewel de serie stedelijke rekeningen reeds begint met
het jaar 1472, werden de rentebetalingen en de betalingen voor de jaarlijkse onkosten van
de stad pas vanaf 1488 in de rekeningen opgenomen. Vanaf dat jaar staat joffer Glorie vermeld als ontvanger van de drie heren ponden voor de raamhof. Gelukkig staan betalingen
voor onkosten die de stad jaarlijks verschuldigd was niet alleen in de stedelijke rekeningen
maar vinden we die voor een aantal jaren ook in een ander register, namelijk in het Digesturn Vetus, het bekende boek met afbeeldingen tussen de tekst, die de Kamper secretaris
Peter Hendriksz met de pen tekende. Zo beurde omstreeks 1461 en daarna nog omstreeks
1462 een Hendrik Woltersz een bedrag van 3,heren ponden voor het gebruik dat de stad
maakte van de raamhof. Deze raamhof was, aldus het register, vroeger eigendom geweest
van Peter van Hasselt 22. Bij het doornemen van het oudste deel van de Kamper transportregisters -de oplatingsboeken genoemd- vond ik dat op 8 juni 1448 [utte, de weduwe
van Peter van Hasselt, met de gebroeders Otto en Jan van Hasselt als haar mombers (voogden), aan Hendrik Woltersz de helft van een maat land, gelegen achter de ramen, verkocht.
Dit land lag tussen bezit van Hendrik voornoemd en bezit van het Sint-Agnietenconvent.
Het strekte van de wetering tot aan het stadsbroek 23. Op dezelfde datum verkocht [utte
aan Hendrik een jaarlijkse tins van een oud frans schild ter waarde van drie ponden, gaande uit de hof waar de ramen staan 24.
In een akte uit 1489 blijkt dat joffer Glorie collatrix was van het altaar of vicarie van SintAnna in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 25. Een collator of collatrix was degene die het recht
had de geestelijke te benoemen die de missen moest doen op het altaar waar dat collatierecht aan was verbonden. In de regel waren de stichters van deze vicarien of hun opvolgende erfgenamen collators. Wie oorspronkelijk de dienst op het Sint-Anna-altaar heeft
gesticht, is niet bekend. WeI weten we dat de rente van drie heren ponden per jaar, gaande uit de raamhof in de Groenestraat, die oorspronkelijk toebehoorde aan Hendrik Woltersz, later werd gebeurd door joffer Glorie. Vanaf 1517beurde de priester die het SintAnna-altaar bediende deze rente. Hier hebben we dus een -hoewel indirect- bewijs dat Glorie een erfgename - maar waarschijnlijk de dochter- van Hendrik Woltersz was.
Als we ook in aanmerking nemen dat Barbara van Wilsem, van welke joffer Glorie en haar
broer en zusters of hun kinderen erfgenamen waren, volgens een inschrijving in het
necrologium een dochter was van een Hendrik Woltersz, kunnen we met nog iets meer
zekerheid stellen dat we hier met de vader van genoemden te doen hebben. Daarvan uitgaande worden de problem en eerder groter dan kleiner, want er waren meerdere mannen
met deze naam.
Omstreeks 1458 waren twee mannen met de naam Hendrik Woltersz lid van de kleine

gemeente, de ene werd bijgenaamd de jonge en de ander de oude . De jonge kreeg soms de
toevoeging 'de cremer' en de oude die van 'in de Krone'. Bij de keuze tussen deze twee kan
het testament van joffer Glorie uitkomst bieden. Zij moest namelijk voor de uitvoering van
het testament van haar ouders aan het altaar van het Sint-Nicolaas- of kremersgilde jaarlijkse renten schenken voor het laten lezen van missen. Hendrik Woltersz de jonge of de
kremer komt dus het meest in aanmerking als vader van joffer Glorie. Leden van de bekende genealogenfamilie Van Rhemen, die in de 17de of 18de eeuw een groot aantal genealogien hebben vervaardigd, gaven aan dat Hendrik Woltersz van Wilsem de vader was van
Clories zuster Grete, de vrouw van Lodewijk Kruse, maar van een Van Wilsem met een
dergelijke patroniem is mij uit oorspronkelijke bronnen uit de 1sde eeuw niets gebleken.
Leden van verschillende geslachten Van Wilsem woonden vanaf de 14de eeuw -oudere
bronnen zijn niet voorhanden- in Kampen, waar sommigen van hen gekozen werden in het
stadsbestuur. Het plaatsje Wilsum ligt op slechts enkele kilometers van de stad verwijderd.
Kampen dat waarschijnlijk later is gesticht dan Wilsum, werd een centrum van handel en
nijverheid en had daarom grote aantrekkingskracht op lieden uit minder florerende plaatsen in de omgeving. Het is daarom niet verwonderlijk dat er al in de oudste bronnen mensen voorkomen met van hun vorige woonplaatsen afgeleide familienamen als Van Ens, Van
Hasselt, Van Hattem, Van der Vene (Kamperveen), Van Urck en Van Wilsem.
Het nauwkeurig doornemen van de vele aantekeningen uit de peri ode 1408-1478 waarin
de namen Hendrik Woltersz en Wolter Hendriksz worden genoemd, bracht aan het licht
dat er in 1460 een Hendrik Woltersz was, die gehuwd was met Gebbe Waters en dat er in
datzelfde jaar ook een Hendrik Woltersz in Kampen woonde die gehuwd was met een
Hille. Dan was er nog een Hendrik Woltersz die twee broers had, waarvan er een Arent
Woltersz en de ander Wolter Hendriksz heette [!J. Een ander Hendrik Woltersz had een
broer Alfer Woltersz en een zuster Wobbeken Woltersz. Deze genealogische kluwen kan
ondanks de vele vermeldingen, voorlopig niet worden ontward.
Nu we er verder slechts van uitgaan dat een Hendrik Woltersz (bijgenaamd de jonge of de
kremer) en een niet met name bekende vrouw de ouders waren van [offer Glorie van Wilsem, rest nog de vraag waarom de man, en dat geldt ook voor zijn zoon Wolter Hendriksz,
in geen enkele akte met de familienaam Van Wilsem wordt aangeduid. Een verklaring zou
kunnen zijn dat niet Hendrik Woltersz maar zijn -ons niet bekende- vrouw Van Wilsem
heette. Het was vroeger niet ongewoon om kinderen die met de voornaam naar iemand
van moeders zijde waren genoemd ook diens familienaam te geven. Vooral als de vader
onder patroniem bekend stond, kwam dit nog al eens voor.
De voornaam Glorie wordt in middeleeuwse Kamper bronnen slechts hoogst zelden aangetroffen. Een Glorie van Wilsem, die in een akte van 26 april 14II wordt genoemd als
eigenares van een stuk land in het kerspel Wilsum, is zeer waarschijnlijk een tante of oudtante van onze joffer Glorie geweest, misschien betreft het zelfs haar grootmoeder, die als
weduwe met haar mans naam werd aangeduid 26.
Hoewel dus joffer Glorie's vader Hendrik Woltersz onder een vrij algemeen patroniem
bekend heeft gestaan, is hij waarschijnlijk toch een invloedrijk man geweest. Rijk was hij,
gezien het bezit van zijn kinderen, zeer zeker. Twee -misschien weI drie- van zijn schoonzonen en enkelen van zijn kleinkinderen waren lid van de Raad, dus burgemeesters van
Kampen, terwijl ook de echtgenoten van zijn kleindochters tot aanzienlijke posities
opklommen.

Bijlage A
Akten en aantekeningen waarin joffer Glorie van Wilsem wordt genoemd.
- 27 februari I478, Lubbert Overdijc en zijn vrouw Femme verkopen hun brouwketel aan
joffer Glorie van Wilsem 27,
- I3 april 1478, Joffer Glorie van Wilsem leent een brouwketel aan Lubbert Overdijc 28
- 23 augustus I479, Robert Jansz verklaart dat hij van joffer Glorie van Wilsem een bedrag
van vier heren ponden heeft geleend en dat hij dat in vier termijnen zal terugbetalen 29,
- 27 augustus I479, Ghiele Kupers verklaart dat zij van Glorie van Wilsem een bedrag van
vier heren ponden heeft geleend en dat zij dat in vier termijnen zal terugbetalen 3D,
- I480, De hoofdlieden van het Uterespel verkopen aan joffer Glorie [van Wilsem] een huis
in de Nieuwstraat, tussen Cleis van Urck en [chan van Ens, strekkende tot aan het erf van
Cleis voornoemd 31,
- 24 maart I48I, Rutger Schere en zijn vrouw Willem verkopen aan joffer Glorie van Wilsem, bagijn in het convent aan het Sint-Nicolaaskerkhof, ten behoeve van de kinderen van
wijlen haar zuster Armgard en Peter Lubbertssoen, een jaarlijkse rente van 4 heren ponden, gaande uit hun huis in de Oudestraat, tussen een steeg en het huis van Gosen Derixsoen, strekkende tot de 1Jssel 32 ,
- 2I november 148I, Bartolt Kannegieter .en zijn vrouw Lubbe verkopen aan joffer Glorie
van Wilsem, bagijn in het Bovenconvent, een jaarlijks tins geld van twee heren ponden,
gaande uit hun huis in de Hofstraat, tussen Aelt Vluet en Mette ter Brake, strekkende tot
de Hofstraat 33,
- I8 maart I484, De gebroeders Berent Johansz en Garbrant Johansz verkopen aan joffer
Glorie van Wilsem, bagijn in het oude convent bij de Sint-Nicolaaskerk, een jaarlijks tinsgeld van 20 heren ponden op Pasen, gaande uit het huis dat hen gezamenlijk toebehoort,
gelegen in de Oudestraat, tussen Egbert Kruser en Wolter Wolffsz, strekkende tot de Hofstraat.
Berent Johansz verkoopt met in stemming van zijn broeder aan joffer Glorie bovendien
een jaarlijks tins geld van 2 heren ponden, gaande uit zijn helft van het huis 34,
-r6 juli I488, Joffer Glorie van Wilsem spreekt Peter Mynneken aan voor een erftins van
twee heren ponden per jaar, die zij al vele jaren in bezit he eft maar waarvan zij de brief
heeft verloren 35,
- Stedelijke rekeningen 1488 e.v. Een rente van drie heren ponden uit de raamhof, t.b.v,
joffer Glorie van Wilsem,
- december I489, [offer Glorie van Wilsem, bagijn in het convent bij het Sint-Nicolaaskerkhof, als collatrix van het Sint-Anna-altaar of -vicarie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en
heer Johan van Coesvelt, als vicarius van dat altaar, vergunnen hun pachter in Ilsselham
een jaarlijkse rente van twee mudden rogge af te lossen 36,
- I7 december I495, Zuster Alyt Klenckenberch en zuster Glorie van Wilsem, 'rneisterschen van het convent bij het Sint-Nicolaaskerkhof, verhuren een huis in de Oudestraat
in de Hagen 37,
- I9 februari I496, Dirck [ansz en zijn vrouw Zwane verklaren dat Cleys van Urck zo lang
zij leeft het huis waarin zij nu woont, mag gebruiken voor 10 heren ponden per jaar. Dit
huis staat tussen de huizen van Dirck Jansz voornoemd en het huis van joffer Glorie van
Wilsem 38,

- 29 oktober 1506, Geert Luyckensz en zijn vrouw Gese verkopen aan heer Henrick van
Zutphen een huis op de Burgwal, tussen Zwane Opreider en [ohan van der Duyn, strekkende tot het erf van joffer Glorie [van Wilsem] 39.
- 29 december 1506, De executeurs van het testament van wijlen Seyne Ygherman en zijn
vrouw Alijt, te weten heer Willem Snoyse, priester, Wolter Wolfsz en Hendrik Hoff, verkopen aan joffer Glorie van Wilsem een jaarlijkse rente van 10 heren ponden, gaande uit
een huis in de Venestraat 4°.
- 6 november 1507, Jan Albertsz Smit en zijn vrouw Gese verkopen aan Jan van der Duyn
en zijn vrouw Clara een huis in de Nieuwstraat, tussen Dirck Opreider en joffer Glorie van
Wilsem, strekkende tot aan de Burgwal+',
- 8 juni 1508, Heyle Wychmans en haar kinderen Swane en Wychman verkopen aan
Femme Spaens een jaarlijkse rente, gaande uit het huis van [ohan van der Duyn in de
Nieuwstraat, tussen zuster Glorie [van Wilsem] en Dirck Opreider, strekkende tot de Burgwa142.

- 23 februari 1515, Hendrik Hoff, mede instaande voor zijn vrouw, verklaart dat Lambert
SIewert en zijn vrouw een jaarlijkse rente van 10 goudguldens hebben verkocht aan de
Onze-Lieve-Vrouwememorie in Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kampen. Het onderpand voor
deze rente is een achtste deel van een erf te Kuinre dat verkopers is aanbestorven van wijlen joffer Glorie van Wilsem. Claas Sticker woont op dit erf. Voor de betaling van deze
rente aan de memorie is Hendrik Hoff borg 43.
- 6 maart 1516, Swane Opreider en haar zoon heer Peter Dircksz, verkopen aan Gheert
Kystenmaker en zijn vrouw Wylhem een huis met hof]e in de Nieuwstraat, strekkende,
schuin overstekende langs het washuis van de erfgenamen van wijlen joffer Glorie Kruese [van Wilsem !] tot achter aan het einde van de keuken van verkopers, met een watergang
die op de Burgwal uitkomt. De belenders zijn verkopers en joffer Glorie 44.
- 24 oktober 1516, heer Adrianus, prior van de kartuizers, en Thonis van den Grave, beiden als executeurs van het testament van wijlen my. Otto Budel, verkopen een jaarlijkse
rente, gaande uit het huis van heer Henrick van Zutphen, priester, staande op de Burgwal,
tussen Cornelis Vleijschouwer en Zwane Opreider, strekkende tot het erf van wijlen Glorie van Wilsem 45.
- 31 november 1530, Voor [chan Bitter, schout in Kuinre, verkoopt [chan de Lege van Kampen aan de procurator van de Heilig-Sacramentsmemorie aldaar een jaarlijkse rente van 5
goudguldens, gaande uit een achtste deel van een zate land te Kuinre, afkomstig van wijlen Glorie van Wilsem in het convent bij de Sint-Nicolaaskerk. Het erf wordt bewoond
door Claas Sticker 46.
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