
De Kamper Wijnkelder.

Wanneer we in onze gedachten
ongeveer zes eeuwen teruggaan, dan
vinden we in deze stad naast het
oude raadhuis een merkwaardige in
richting, den wijnkelder. De juiste
plaats is niet met volkomen zeker
heid [tan te wijzen; vermoedelijk was

het de plek, waar nu het nieuwe stadhuis staat. Zulke
wijnkelders of wijnhuizen trof men aan in verschillende
Oostnederlandsche steden en ook in de steden van Noord
Duitschland. In Zwolle stond het wijnhuis, dat reeds in
1283vermeld wordt, naast het raadhuis. In Deventer w~s
dit ook het geval. Toen Filips II in 1556 gehuldigd werd
als landsheer, vierde de Deventer burgerij er feest; er
werd een maaltijd gehouden en men vermaakte zich met·
nsnaerspeelen, dansen en springhen". Verder hadden in onze
provincie Steenwijk en Hasselt een wijnkelder. De be
kendste bultenlandsche kelder is zonder twijfel de Bremer
Ratskeller.

Er is een tijd geweest, dat de Kamper magistraat
den kelder onder haar eigen direct beheer had. Twee
raadsheeren, de wijnheeren, hielden toezicht op den inc
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koop van den wijn en op de financien. De beheerder van
den kelder was een dienaar der stad, die een vast loon
ontving. Men heeft echter ook tijden gehad, en later
werd dit zelfs regel, dat de stad den wijnkeJder en den
accijns op den wijn bij opbod verpachtte. Wie het hoogste
bod deed, mocht dus de opbrengst van de wijnbelasting
genieten en bovendien den wijnkelder VOOl' eigen rekening
exploiteeren; met de beperking even wel, dat de stads
regeering den pachter verschillende voorschriften gaf.
Zoo had de stad het belangrijke recht om den prijs van
den wijn vast te stellen.

Een middeleeuwsche srad had veel wijn noodig.
Terecht schreef een historicus, dat men draaierig wordt
van de plassen wijn, die jaar na jaar door de magistraat
werden verantwoord. De post: "Wijnen van dit jaar in
den wijnkelder gehaald' is een der voornaamste in de
oude stadsrekeningen van Kampen. Ieder dienaar der
stad ontving vier maal per jaar op de zoogenaamde
hoogtijden (Paschen, Pinksteren, Sint Maarten en Kerstmis)
een take wijn, naar onze maat ± 2,5 L. De secretarissen
ontvingen dit, maar de scherprechtel's ook. De kerken
werden dan ook van wijn voorzien. Zoo kreeg de Boven
kerk in 1568 450 kwarten, d i. ruim 5 H.L.

Ais Zaterdags na Pinksteren de Rijnschippers, toen
een belangrijk element in de bevolking der stad, met
hun bogen naar den papegaai schoten, kreeg de over
winnaar, de koning, zes kwarten. Op Sint Lebutnus,

. 12 November, als het Sacrament om het kerkhof werd
gedragen, schonk de stad aan de priesters, schoolmeesters
en zangers ieder een take wijn. Wanneer het vischwater
verpacht werd, tracteerde de stad. Wanneer een paar
raadsleden op zee de vischplaatsen of stallen inspec
teerden en er bij tegen woordig waren, dat de steurbakens
gezet werden, die het terrein der Kamper steurvisschers
van dat der vctlenliovers afscheidden, dan ging er w\in
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mee. Gingen afgevaardigden van Kampen op reis, dan
haalde men uit den kelder "reyzewijn"; elders sprak
men van slaapwijn.

Maar vooral stroomde de wijn bij hoog bezoek. In
1517 komt nonze genadige heer' bisschop Filipa van
Bourgondie in de stad. Er wordt getracteerd op een
aam hypoeras; verder geeft men een diner en vereert
den bisschop nog met zes amen wij n. Hypoeras werd
vaker aan de bisschoppen gepresenteerd; men noemde
deze wij nsoort ook leckedrank, omdat men den met
suiker en specerijen vermengden rooden wijn door een
zak of een vilten hoed liet lekken. Met clareet deed
men ongeveer evenzoo, maar daarvoor nam men witten
wijn, terwijl men in plaats van suiker honing nam.

In 1590 is Prins Maurits in Kampen. De stad schenkt
hem eenige amen wijn en een verguld-zilveren beker.
Ais hij het volgend jaar Deventer bel egert, zendt men
hem drie en een half aam Deelwijn, d.i. Rijnwijn, en
later nog twee aam. Dat in. weerwil van het krijgsrumoer
de wijnuitdeelingen aan het stedelijk beambteneorps door
gingen, blijkt weer uit de stedelijke rekeningen. Nog altijd
schonk men hoogtijdswijnen en wel aan burgemeesters,
schepenen, de leden van den raad en de gezworen ge
meente, kolonels, hoplieden, provisoren, kerkmeesters,
predikanten, schoolmeesters, sehout en dokter, secreta
rissen, officianten en dienaren ; in totaal ruim 800 kwarten.
Uit deze optelling van gegadigden blijkt, dat er twee
nieuwe groepen genoemd worden: de predikanten en
officieren. Kampen was Calvinistisch geworden, de Katho
lieke geestelijkheid was verd wenen; en verder had de
stad een garnizoen gekregeu l

We willen nu kennis maken met het inwendige van
den Kamper wijnkelder, en weI in den tijd van keizer
Karel V. Het is ons vooral te doen om het personeel van
den pachter of wijnheer. Zijn we binnengetreden door de
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deur, waarboven 's avonds in een lantaarn vier kaarsen
branden, dan is de eerste persoon, waar we mee te maken
hebben, de coelgreve of koolgraaf. Deze eenigszins vreemde
titel, die trouwens ook in Duitschland gebruikt werd, wordt
duidelijk, als men bedenkt, dat deze persoon het toezicht
in den kelder had, maar bovendien het toezicht op de
brandstoffen, de steenkolen dus, die in een afzonderlijke
ruimte, de koolkamer, waren opgeslagen. In zijn instructie
wordt hem op het hart gedrukt, vanwege het brandgevaar,
om nooit alleen in die bewaarplaats te gaan, maar steeds
»selfs anderde", dus met een helper, en altijd voorzien
van een lantaarn of luchte.

Een .tweede functionaris is de kistenzitter; in Zwolle
heet hij de knecht bij de kist. Met de kist zal het buffet
bedoeld zijn, dat meteen als kas diende. Deze man zorgt
voor de afrekening; hij moet de inkomsten en uitgaven
verantwoorden. Onder den koolgraaf, die behalve voor
de verwarming ook voor de reiniging van den kelder te
zorgen heeft, staan een paar bedienden, opdragers of
wijnboeven. In LUbeck heetten ze slaven, tot in de
1ge eeuw toe. Blijkbaar moesten dit jongens wezen; ze
mochten althans een bepaalde lichaamsgrootte niet te
boven gaan. Ze moesten »onder de maat" blijven. Men
denkt onwillekeurig aan de piccolo's van onzen tijd!
Het was hun verboden een dolk, een stekemes, te dragen,
op een boete van honderd schillingen.

Een andere helper is nog de kuiper of vasbinder,
die er voor moet zorgen, dat de vaten, amen, pijpen of
hoe ze anders heeten, dicht blijven; verder moet hij ze
plaatsen, verplaatsen en afsteken, Die vaten had den soms
geduchte afmetingen. Bekend is het Heidelberger vat;
minder bekend is, dat in Vondels tijd te Amsterdam in
een pakhuis op de Oudezijds-Achterburgwal een vat lag,
dat 112 okshoofden kon bevatten, d.i. ongeveer 210 H.L.
Kleinere wijnmaten waren de pint (ongeveer 0,3 H.L.), de
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mengelen, die twee maal zoo groot was, de stoop of kwart,
weer twee maal zoo groot, dus 1,2 L. Een take telde te
Kampen twee kwarten. Eigenaardig is het, dat men wijn
vaten, al of niet met wijn gevuId, gebruikte om ongemerkt
kostbaarheden te vervoeren. Zoo ging in 1495 een groot
zilveren beeld van Sint Jan van Keulen naar 's Hertogen
bosch in een pijp vol wijn, "zonder kennisse van straat
roovers ofte snaphanen".

De kooigraaf ontving, behalve zijn loon, de leege
vaten, de "staartjes", d.w.z de wijn, die de klan ten
lieten staan, en de kaarseinden. In de Duitsche wijn
kelders trof men ook nog een speelgraaf aan, den leider
van een met trompetten of pauken, trommels of fiuiten
gewapend orkestje. AIle leden van het personeel moesten
een eed aan de stad afieggen, waarbij beloofd werd, dat
men alles aan zou brengen, wat in den kelder besproken
werd en tegen de stad ging, dat men den wijn getrouw
zou bewaren, dus niets uit de vaten zou halen, noch. er
iets in doen en dat men alle vergrijpen onmiddellijk zou
melden.

Meer aan het adres van de bezoekers was het gebod
gericht, dat in het wijnhuis van de stad en in de andere
wij nhuizen niet met kannen, kroezen, glazen of kandelaars
gegooid mocht worden, dat men het houten beschot tegen
de muren en de houten schermen niet mocht breken en
dat men er evenmin in mocht steken. Vergriipen in den
stadskelder en een nauwkeurig omschreven deel del' stad
daaromheen werden overigens extra-zwaar gestraft. Dit
s'tadsdeel reikte van de Vischmarkt tot de Hofstraat en
van de Broerstraat tot den Heiligen Geest (dus tot de
plaats, waar nu de Nieuwe Toren staat).

De wijn, die in den kelder getapt werd, droeg de
namen Bergwijn, Deelwijn en Binckouwerwijn, Deze
soorten werden geleverd door de wijnbergen langs den
R\jn, tusschen Bonn en Riidesheim. De Deelwijn kwam
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b.v. uit Bacharach. Ook in ons land is in vroeger tijd
wel wijnbou w geweest, n.l. in Zuid-Limburg, maar de
witte en roode landwijn uit deze streek werd niet ge
exporteerd. Verder Noordelijk zijn in ons land geen
wijngaarden geweest. WeI wordt in een raadsresolutie
van 1625 "een plantagie van wijngaarden op stadsgrond
tegen de muren" vermeld, maar in dit geval wordt niets
anders dan een wingerd bedoeld : men plukte een paar
trossen druiven, maar maakte er geen wijn van. Al in
1410 stonden er zulke wijnstokken tegen de stadsmuren ;
toen bepaalde men, met het oog op de veiligheid der
stad, dat het houtwerk voor deze planten "cleyn ende
cranck" moest zijn en dat ze niet hooger mochten worden
dan twaalf voet.

Ret is bekend, dat de overheid in vroeger dagen
nauwlettend toezicht hield op den verkoop van levens
middelen. Haar zorg strekte zich uit tot de zwaarte der
brooden, de samenstelling van het bier en de koek, de
deugdelijkheid van het vleesch en de visch. Geen wonder,
dat de wijn, dien men zelf proefde en aan anderen VOOf
zette, ook aan dit toezicht onderworpen was. Er mocht
niets getapt worden, dat niet eerst door den raad geproefd
en daarna gezet, d.i. geprijsd was volgens "old heergebracht"
gebruik. In vele steden werd deze prijsbepaling zelfs
omgeroepen; in Maastricht sprak men van uitblazen,
omdat het publiek met behulp van een trompet aandachtig
werd gemaakt.

Wanneer de Kamper raadsleden na gedane proeve
oordeelden, dat de kwaliteit onvoldoende was, moesten
de afgekeurde vaten nog denzelfden dag uit den kelder!
Wijn onder andere namen verkoopen, was streng ver
boden. In den kelder moesten zeventig tinnen kannen
met een mengelen inhoud aanwezig zijn, die geregeld
geijkt moesten worden. Te kleine kannen werden door
den ijkmeester stukgeslagen. Vier maal 's jaars moesten
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de kannen geschuurd worden en de builen er uit geklopt
worden. Wie wijn bestelde, had het recht, om zelf ook
bij den tap te staan. Met gesloten deuren mocht nooit
getapt worden.

Al deze bepalingen dienden dus om te zorgen, dat
de klanten goede maat kregen en dat de wijn onvervalscht
verkocht werd. De vrees voor vervalschingen is aloud
en de maatregelen, die men er tegen nam, waren soms
kras, In 1377 werd, om een voorbeeld te noemen, te
Maastricht met zware straf bedreigd ieder, die den wijn
"anders maeckte dan God den wijn gemaekt hadde".
Zulk een knoeier mocht een jaar niet tappen, moest den
bidweg naar Sint Jacob aflegaen, d.w.z. €len boetetocht
ais pelgrim naar Santiago in Spanje doen, drie goudgulden
boete betalen en het aanzien, dat de wijn op straat uit
gegoten werd.

De bezoekers van den wij nkelder gedroegen zich,
zooals te vorwachten valt, niet steeds onberispelijk.
Sommige bezoekers namen de tinnen kannen mee. Dat
was diefstal, vroeger het zwaarste vergrijp. De Kamper
keur van 1401 zegt dan ook ; "Ende bevonde men
yeman, die een kanne staele, den sal men een oer
affsnijden." Omstreeks 1460 wordt een stadgenoot,
Willem Verken, voor de schepenen geleid wegens een
ander delict .. Hij had den wijnkelder op het sluitingsuur
(de kaarsen brandden tot tien uur) niet willen verlaten.
H,j was er blijven zitten; daarop had de wijnman den
kelder gesloten. Willem bleef met een paar vrienden "al
den nacht' plakken en vernielde bovendien nog een
deurslot en een koolpan, dus een soort vuurhaard. Hoe
Willem voor zijn zonden moest boeten, vermeldt de
geschiedenis niet. 's Winters, als de talrijke schippers en
bootsgezellen binnenbleven, werd het glas duchtig aan
gesproken en dan kwam het mes weI voor den dag. De
barbiers en hun knechts moesten daarom onder eede
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beloven, dat ze binnen twee dagen aan de overheid
zouden rapporteeren, wanneer er iemand door hen ver
bonden was. Wie dit naliet, werd beschouwd als een
meineedig man.

Heel bekend is de twist in den kelder tusschen
Colijn van Kameriik, den beeldhouwer, die de schouw
in het oude Raadhuis zoo meesterlijk versierde en
Vrederick, den maker van het niet minder vermaarde
:schepengestoelte, die het met elkaar te kwaad kregen
over de kunst. De Kamper meester trekt zijn degen en
valt een gast aan, die op zijn beurt met het zijdgeweer
van Colijn manoevreert, tot de Vlaamsche kunstenaar de
twistenden met behulp van een braadspit weet te scheiden.

In den tachtigjarigen oorlog, die ook voor Kampen
groote veranderingen bracht, is de wijnkelder ten onder
gegaan. Of het kwam door de slechte tijden, of onder
den invloed van andere denkbeelden, wie zal het zeggen.
Zeker is het, dat het steeds meer gewoonte werd, om
aan de dienaren der stad geen w\in meer te schenken,
maar een vergoeding in geld. De reyzewijn werd sedert
1592 niet meer geschonken, maar in plaats daarvan kwam
reisgeld naar een vast tarief. De schepenmaaltijd kostte
nog steeds veel aan wijn en andere benoodigdhederi.
Zoo vinden we op een rekening een post van 284
heerenpond, aUeen voor de bij zulk een gelegenheid
gelev:erde hoeveelheid schinkels, vleesch, spek, zwanen,
bier, eeck of azijn, brood, kaarsen enz. Verder worden
nog in rekening gebracht 21 gebroken kroezen en
"verloren" voorwerpen; zoo raken drie wjjnkannen, een
zoutvat en zes dweilen verloren! Geen wonder, dat de
kerkeraad aandrong op minder overdaad en de raad in
160i)vaststelde, dat aUeen een beperkt aantal genoodigden
ter schepenmaaltijd mocht verschijnen om van stadswege
"kost en drank" te ontvangen.

In dezen tijd, dus in het begin van de zeventiende
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eeuw, verneemt men niets meer van wijn, die in den
stadskelder gebaald of gekocht wordt. Toen moet de
kelder haar bedrijf gestaakt hebben Overigens is mij
echter geen enkele aanteekening bekerid die vermeJdt,
wanrieer en am welke red en de stad haar kelder ell
tapgelegenheid sloot.

KAMPEN, December lH28. H. J. MOERMAN.

Ret viguet is ontleencl aan Digestnm Vetns, p. 19. Ret behoort bij deze
aanteekening: Willem Apeldoern 'wort tcegesacht, dat hie nae c1essen
dage nae X oren genen wijn en ta.ppe, noeh late tappen, ende nae ellven
oeren niet en sitte noch iernant in synre taveeirnen en Jate sitten.
Wocir t sake, dat hie da.ir en baven bevonden warde, de Raet wolde dat
aen hem berigten als over eenen meneciigen nian ; hie solde des tot geenre
onsehult staen, enclede Raet wil c1aerheemlike huede op hebben (pl.m.1460).


