
Llit oude rekeningen.

Wie meent, dat de stadsrekeningen van Kampen uit
vroegere eeuwen vervelende lectuur aanbieden en van
geringe historische waarde zijn, heeft het mis en laat
zich bedriegen door de omstandigheid, dat zulke reke
ningen uit onze dagen voor een oningewijde allesbehalve
amusant zijn. Deventer is een van de weinige steden,
die hare middeleeuwsche kameraarsrekeningen volle dig
in druk zag verschijnen; ze zijn een voortreffelijke bron
voor hen, die de beschavingsgeschiedenis uit dien tijd
willen kennen.

De Kamper rekeningboeken beginnen pas in den
aanvang der zestiende eeuw geregeld door te loopen;
MR J. NANNINGA UITTERDlJK heeft er een belangrijke
publicatie over uitgegeven; toch blijft het jammer, dat
niet van ook maar een paar jaren de volledige rekeningen
afgedrukt zijn. Dat gedeeltelijk uitgeven is altijd een
ellende; zoo vaak is weggelaten datgene, wat juist latere
belangstellenden interesseert. Om iets te noemen: het
geldelijke beheer over de Kamper Eilanden uit dien tijd
zou menigeen belang inboezemen, maar men verneemt
er niets over. Dit onderwerp is evenwel in een almanak,
al is het ook de Kamper Almanak, minder op zijn plaats,
WeI lijkt het gewenscht, uit een bepaalde periode, n.l.
de jaren 1555 tot 1569, enkele uitgaven nader te bezien.
Het was de tijd, toen Filips II, Koninklijke Majesteit
wordt hij in de rekeningen altijd genoemd, Karel Vale
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Heer der Nederlanden opgevolgd was; op het huis te
VoIlenhove zetelde als zijn stadhouder de Graaf van
Aremberg. Het was ook de tijd van het eerste optreden
del' Geuzen, het Voorspel van den Tachtigjarigen oorlog.

* **
Kampen was nog lid van den stedenbond der Hanze,

die echter reeds zeer in verval geraakt was en weldra
alle beteekenis zou verliezen. De algemeene vergaderingen
van den bondwerden veelalin LUbeck gehouden. In If>53
ging het raadslid Herman van der Vecht naar den "Anze
dach"; dat was de laatste maal ; Zwolle verscheen het
laatst in 1557 en DeventerIn 1615. Maar er waren ook
nog andere vergaderingen of "tohopesaten"; het Hanze-
g'ebied was n.l. in drie derdedeelen verdeeld, een Keulscb,
Saksisch en Pruisisch Drittel. Op de Keulsche derdendeel-
vergaderingen kwamen ook wel Kamper gedelegeerden.
Zoo gaat in 1564 Henryck de Wolff, "raedsfrundt", met
een secretaris en een dienaar "mitter stadtwagen" naar
Wesel, om zulk een bijeenkomst te bezoeken "tot welfaert
ende gedijen der gemeener Hanse". In 1567 reist hij met
Arent toe Boecop, den bekenden geschiedschrijver, weer
naar Wesel, om te beraadslagen over het verleenen van
hulp aan den keizer, die in strijd was met de Turken.
Als de heeren van zulk een reis terugkwamen, gebeurde
het weI, dat hun op bet Tolhuis (aan de IJselkant, bij de
Vischmarkt van thans) een "wellecompst" gegeven werd.

In 1564 verschijnen te Kampen twee raadsleden van
de stad Lennep in het Duitsche hertogdom Berg, om
hulp te vragen, want hun woonplaats is door een groote
brand jammerlijk verwoest. Men schonk hun een pond
Vlaamsch, d.i. ruim acht heerenpond. Oak wanneer er
watersnood was, tastte men in de beurs. Dit was het
geval in Februari 1566; dan betaalt de eerzame raad de
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rekening van hen, die aan de "eilanders" op verschillende
tijden brood en andere levensmiddelen geleverd hadden.
Op 22 Februari loopt Mastenbrcek onder (nalsoe daer nu
dre~ waden in Mastebroeck geschoert sinnen"). Er waren
drie gaten in den dijk, bij Genemuiden, bij Rademakers
zijl en te Uiterwijk. Ook afgevaardigden van Kampen
gaan in het voorjaar kijken, hoe men de schade her
stellen zou; te Uiterwijk was een diepe nrille" uitge
schuurd, die gedicht moest worden. In Februari had men
direct elf halve vaten haring aangekocht om "die arme
husluiden daermede te spijsen". In 1557 werd er zeer
geklaagd over de hooge prijzen der eerste levensmiddelen.
Dan gaan een paar vertrouwensmannen naar Amsterdam
om een flinke voorraad rogge en meel in te slaan, die
uitgedeeld worden aan de "schamele gemeente". In
Amsterdam ging het met den aankoop niet vlot; een
paar zalmen worden geschonken aan Amsterdammers,
die hierbij een handje hadden geholpen.

Vele uitgaven hebben betrekking op zaken, die men
thans onder Gemeentewerken zou rangschikken. In 1555
is men bezig met den bouw van een nieuwe kamer aan
het stadhuis. Daardoor zijn er uitgaven voor eiken planken,
waarop de dakleien worden gelegd, voor een leeuw op
den gevel (die geleverd wordtldoor meister Hans, metzlar),
voor het vernissen van dien leeuw en voor het verven
van het wapenschild (dit geschiedde door meister Ernst
111.aler, welbekend, die ook het vaantje op het dak ver
guldde), enz. enz. In 1565gaat het stadsbestuur de nieuwe
kruitmolen bezichtigen, die meteen geprobeerd zou worden.
In 1559 gaat men naar den Enk, om de nieuwe brug te
bezichtigen. Deze brug was gelegd over een met de zee
in verbinding staand water, ten Zuiden van de stad ge
legen tusschen de Roskam, en de Vossebergen, dat ge
passeerd moest worden door hen, die naar Kamperveen
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en Elburg wilden. Vroeger was hier een veer geweest;
in 1568 krijgt de huurder van het erve n van 't olde veer
op ten Enck", een stadserf, kwijtschelding van pacht
omdat zijn land door hoog water "mit sand belopen was".
In 1563 wordt meester Floris de timmerman uitgezonden
naar Holland, Brabant "en anders" om sluizen en water
molens te bekijken en er teekeningen van te maken.
Men wilde n.l. een sluis in den Zwarten Dijk leggen en
hie I' ook een kleine molen plaatsen ; in Mastenbrook
spreekt men in dezen tijd ook over het zetten van een
molen. -,

Dat de IJsel en het Eiland vaak genoemd worden,
ligt voor de hand. In 1557 wordt iemand naar Deventer
gezonden om oude schepen te koopen, die men in het
Zuiderdiep, toen de hoofdweg naar zee, wilde laten zinken,
om den stroom te dwingen, het bed dieper uit te schuren.
Er werd ook over gedacht, een paar minder belangrijke
armen af te sluiten, zooals de Peperqasse (nu de Garste,
een sloot), maar dat is eerst in 1603 gebeurd. Ook gaf
men heel wat geld uit aan diepmakers, die door baggeren
den weg naar zee wilden verbeteren, maar de techniek
van de zestiende eeuw stond daarvoor niet hoog genoeg.
In 1562 gaat de Raad in drie schuiten naar de Warder,
een deel van het Binnen-Eiland; men bezichtigde er "de
Modderkule, dat to lande gemaket is". Een jaar later
inspecteert men in vier wagens de vier erven "genoempt
die Hoeltqens";

* **
Dezelfde Floris de timmerman, die we in 1563 ont

moetten, wordt in 1568 beloond voor vijf dagen arbeidens
met drie knechten wegens het maken van een O1·doys.
Vondel vertelt een van de weinige keeren, dat hij over

zich zelf te spreken komt, hoe zijn zuster te Keulen met
hare niedescholieren, onder de leiding van een school-
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meester van de Geneefsche gezindheid, de geschiedenis
van M.ozesen het rieten kistje speelde. "My heught ook,
dat ick zelf t' Uitrecht voor het Stadthuis door last der
Heeren Burgemeesteren, ten dienste der Latynsche
schoolieren, een tooneel gebouwt zagh, met eene op
gaende brugge hieraengeslagen, waarlangs de reus Goliath
met de heirkracht der Filistijnen tegens Sauls leger aan
quam opdonderen, en, van Davids slinger met eenen
kay in het voorhooft getroffen nederplofte, dat de stel
laedje kraeckte". Zulk een stellage of getimmerte, waarop
scholieren of anderen een paar malen 's jaars hunne
spelen opvoerden, was een ordoys. Zoo lezen we in de
rekeningen van hetzelfde jaar 1568: Gegeven Thomas
Joanss, rector van die bovenschoele, dat hij met syn
scholiers alhier boven opte raidtkamer voer Schepen
ende Raidt agierde van Abraham, hoe hy synen enigen
soene .Isaack offeren woldde; insgelyckenn van's Mane
dages in die Vastelavent op een ordoys geagiert t'
hebben: 8 heren pont, 8 stuvers". Men voerde deze
spelen in het Nederlandsch op, ook in 1562, toen Lucas
Glazemaker en zijne gezellen "des dages nae boven
karmsse een duetsch spyl voer 't raethuys op een ordoys
hadden gespoelt", en in 1567, toen ,,'t spull van den
Samaritaen" gespeeld werd "in duetsch"; maar ook, naar
het schijnt, een enkele keel' in het Latijn; in 1562spelen
de studenten nit Zwolle twee dagen achter elkaar; ze
vertoonen de "Comediam Lazari" en de "Eunuchum
Terentii". Maar als ze in 1565 (30 September en 31 Oct.)
hier weer zijn, vertoonen ze de "comedie van Joseph die
dromer ende van den Verloren Soen". De stad betaalde
toen aan den kok Peter Jansz. ruim een heerenpond uit,
omdat hij voor deze scholieren had gekookt.

I?e eerzame Raad was er niet af'keerig van, ook nog
op andere wijze afleiding te zoeken, wanneer. de gelegen-
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heid dat meebracht. Dat de schepenmaaltijden zich ken
merkten door overdadigheid, is bekend. Minder bekend
is, dat men de beraadslagingen weI staakte om zich te
amuseeren met wat door rondreizende vreemdelingen
ten beste werd gegeven. In 1551 was er een vreemde,
die den Raad "een aepe ende anders thoende"; in het
zelfde jaar schonk men zeven stuivers brabantsch aan
lieden, die een "kallekoensche deesemskatte (?)" en andere
dieren lieten zien, boven op de raadkamer. In 1563 is er
een Italiaansch speelman, "die mit een meessgen op een
harpe spoelde ende spronge dede". Een anderen keer
verschijnen een speelman en zijn gezel, die l1boven upt
huys voer den Raeth schermden"; ook wordt een heeren
pond geschonken aan een "spoelman, diewelcke een
kalff mit" V voeth thoende ende uut een koekelsack
spoelde" .

Kampen leefde ook mee met de poUtieke gebeurte
nissen van dien tijd. Op 29 Juli 1565 wordt het heilig
Sacrament om de stad gedragen, "omme Godt t' bidden,
dat Con. Mat. (dus Filips II) victorie tegen den Turck
mocht hebben", In 1557 werd het Fransche leger b\j
Saint-Quentin geslagen en de Fransche veldheer Mont-

,,- morency met verschillende officieren gevangengenomen;
dan wordt een heerenpond geschonken aan de "muzykers,
dat sie om der stadt in der processien gesongen hebben,
als men Godt den Heren dancte van der victorien, als
die connestable ende die Rijngreve gefangen worden",

In 1568 komt een dienaar tijding brengen "van der
victorie ende slachtynge in Oestfrieslant to Gemmingen",
d.i. Jemgum, waar Alva Lodewijk van Nas~au versloeg;
hij werd beloond. Zulk bodeloon werd herhaaldelijk ge
geven. Ais een bode uit Zwolle, doove Jochim, vier
zwanen komt brengen voor den schepenmaaltUd, krijgt
hij eeri fooi en wordt zijn .vertering betaald. Hetzelfde
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gebeurt als een bode uit Steenwijk voor hetzelfde doeI
twee hazen en twee korhoenders aflevert.

* **
We komen nu aan uitgaven, die duidelijk den invloed

van den onrustigen Geuzentijd verraden. Men geeft geld
uit voor de wachten, die bij de Cellespoort uitgezet zijn j

men laat bij de bruggen en bij aankomende schepen de
namen opteekenen van de vreemde lieden, die in de stad
komen. In 1566 klaagt de stadhouder over geheime bij
eenkomsten en onbehoorlijke vergaderingen, die op vele
plaatsen worden gehouden. De drosten en de steden
krijgen opdracht "die gemeente in gueder eendracht te
onderholden ende dat uthloopen uth den steden nae den
nyen predicanten" te verhinderen". We hooren van het
7Iheftig anholden der gemeente in den dreen steden, om
een ofte twee kerken t' hebben, daerinne Goedts woordt
ende de Sacramenten nae der Augsburgsche confessie
geleert ende geadministreert mochten wordden". Men
vraagt, 71woe men die plunderinge der cloesteren in den
platten lande solde moegen voerkomen". En - somber
teeken des tijds - veel vaker dan anders moesten de
stokmeesters met een secretaris en den scherprechter
naar den stok, dus naar de gevangenis, om gevangenen
te examineeren, vooral vreemdelingen uit het Noorden
vim Frankrijk en Belgie en ook uit Friesland en Oost
friesland. Dat was vaak rigoureus examineeren, n.l.
pijnigen! In 1565 wordt een zekere Cornelis Verhaegett
door de stokmeesters Arent toe Boecop en Arent Brandt
geexamineerd, en ten slotte ter justitie gesteld, dUB ter
dood veroordeeld. Waarin zijn misdaad bestaan had,
wordt niet gemeld ; hij werd naar den brandstapel ver
wezen. Nauwkeurig worden nu opgegeven de onkosten
van het hout en het rijs, die geleverd moeten worden

-j
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ter plaatse, waar de misdadiger gericht zal worden. Ret
gericht stond b\i het Harkenhoofd, in de buurt van den
houthandel van den heer Cramer, waar nog een stuk
weiland de Galgemaat heet. Voor twee stuiver wordt een
houten kelk gekocht, om die boven den veroordeelde te
plaatsen. Rotger de karreman moet hem met zijn slede
naar het gericht sleepen. En het barmhartige zakje bus
kruit (Ileen budell, die met bussenkruyt gevullet was")
ontbreekt ook niet, het middel om door een ontploffing
op de borst van den ongelukkige diens uiteinde te ver
haasten.

R. J. MOERMAN.
KAMPEN, December 1929.

Van de Leges et Ordo van de Latijnache School te Kampen van 1599
wordt hierbij een gedeelte in reproductie gegeven. In 1871werd het
uitgegeven door Mr. J. C. Bijsterbos als bijlage bij een mooi opstel over
de geschiedenis van het onderwijs te Kampen (Versl. en Meded. der
Vereeniging voor Ov, Regt en Gesch., 7e stuk). Men kan er in lezen,
dat de scholieren niet mochten gooien met massas nivales of sneeuw
ballen, dat ze zich hadden te onthouden van schaatsenrijden en zwemmen
(onder schooltijd, zal wel bedoeld zijn) enz, Als eerste regel yoor de
leerlingen worden de tien geboden genoemd: Fons omnium legum
Decalogus esto. En bijna aan het einde wordt er nog eens de nadruk op

.... gelegd, dat ook de school een plaats is, waar gewerkt wordt: Errat vulgus
scholam otium esse exsistimans.


