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Vorstelijk bezoek aan Kampen.

Nog -biedt de stroom bij 't henenvlieden
Zijn groet aan de oude Hanzestad,

Die Koningen het hoofd dorst bieden
En Koningen tot gasten had. 1)

Ret is al een heele tijd geleden, dat Christiaan I,
Koning van Denernarken', in de Boven-Nieuwstraatlogeerde,
volgens overlevering in een huis op den hoek van de
Morrensteeg.

Niet in het huis, waar nu de heer Schregardus woont,
want dat stond er toen nog niet, maar in het merkwaar
dige, oude huis daarnaast, waar lange jaren de familie
Lemker gewoond heeft.

In den zomer van 1475 heeft koning Christiaan acht
dagen hier in Kampen doorgebracht, en aangezien Zijne
Majesteit door het vele reizen niet al te best in de
contanten zat, was het Stadsbestuur zoo vriendelijk, hem
bij zijn vertrek nog 1200 gulden voor te schieten, om

\
hem de terugreis wat gemakkelijker te maken.

Kampen is altijd een royale gastvrouw geweest.
De ontvangst van tal van vorsten en bisschoppen

kan ons daarvan de bewijzen leveren, en de stedelijke
rekeningen weten ons te vertellen, dat daarbij steeds
voor een fijne keuken en een goed glas wijn werd ~org
----,

1) Mr B.W. A. E. Sleet tootOldhuis, "Ode aan den Llssel" voorkomende
in zijn bundel "Uit mijn dichterlijk levan", Deventer, J." de Lange, 1869.
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gedragen AIleen had men dikwijls moeite, om voor een
respectabel logies te zorgen. De gewone logementen
waren voor zulke buitengewone omstandigheden niet.
altijd berekend, en zoo zien we dan ook, dat vaak de
gastvrijheid van particulieren moest worden ingeroepen.

Toen de hertog van Alva (onzaliger nagedachtenis)
den 5 Augustus 1568 met zijn beide zonen en een aan
zienlijk gevolg in Kampen kwam logeeren, nam hij zijn
intrek bij de weduwe Cruise op de Oudestraat, in het
huis waar later de familie Slager gewoond heeft.

Voor bijzondere gelegenheden besteedde de stad
soms belangrijke sommen om een huis tijdelijk tot een
vorstelijk verblijf in te richten en het een paleisachtig
aanzien te geven. Zoo lezen we, dat de heer J. G. R.
Op ten Noort, ontvanger der geestelijke goederen alhier,
in Augustus 1766 zijn woning aan den Burgwal, een der
grootste en fraaiste huizen van Kampen 1), tijdelijk heeft
afgestaan, om het te laten inrichten tot logies voor
Prins Willem den Vijfden, die hier met den Hertog van
Brunswijk twee dagen heeft doorgebracht. Hoewel het
huis fraai gemeubeld was, bestelde men te Zwolle nog
acht spiegels, twintig lusters, een glazen kroon en een
glazen klok om te gebruiken "ter occasie van de receptie
en het logement van Zijne Hoogheid".

In ditzelfde huis aan den Burgwal woonde later de
Fransche predikant Ds Daniel Serrurier, die zijn woning
eveneens tijdelijk aan de stad heeft afgestaan voor de
ontvangst van Koning Lodewijk Napoleon, bij het volk
algemeen bekend als "lamme Louis", die hier 16 Maart
1809 logeerde.

Na het herstel
Kampen den 7 Maart

onzer onafhankelijkheid kreeg
1814 bezoek van den Erfprins van

1) Op de plaa.ts waar dit huis gestaan heeft, werd door de
Gereformeerde Gerneente in 1875de Burgwalkerk gebouwd.



Oranje, die z~jn intrek nam bij den ontvanger Van der
Upwich, aan den Burgwal, in het huis waar tegenwoordig
de secretarie der buitengemeenten gevestigd is.

Eenige dagen te voren had onze stad juist de eer
gehad Hare Koninklijke Hoogheid, de Groothertogin van
Oldenburg, zuster van Zijne Majesteit den Keizer aller
Russen, te mogen ontvangen, Hoogstdezelve was met een
aanzienlijk gevolg, in onderscheidene koetsen, op een
doorreis naar 's Gravenhage, den 3 Maart 1814 des
avonds ten negen ure, over Hasselt alhier gearriveerd,
en was afgestapt in het logement nhet Collegie" aan de
Nieuwe Markt. Voor het gevolg en de bedienden had
men in de Concertzaal tijdelijk slaapgelegenheden in
gereedheid gebracht.

Dat vorsten te Kampen hun intrek namen in een
hotel, is meer voorgekomen. Men zal zich herinneren,
dat Prins Hendrik, nog niet zoo heel lang geleden, ge
logeerd heeft in de "Pays-Bas", het bekende hotel van
de familie Breijinck, - en wij zullen straks nog een
ander geval van vorstelijk hotel- bezoek te Kampen in
herinnering kunnen brengen. -

Doch het zijn uitzonderingen gebleven, want de
feestelijke bezoeken van leden van ons Koninklijk Huis
waren later gewoonlijk zoo geregeld, dat de vorstelijke
person en niet te Kampen behoefden te overnachten.

Zoo bad de intocbt van Koning Willem I bier op
7 Juni 1837 des middags om 3 uur plaats, en vertrok
Zijne Majesteit, na bet bezichtigen van de oude Raadzaal
en een officieele audientie op het stadbuis, nog dienzelfden
middag met zijn gevolg naar Zwolle. - Bij dezen intocht
was de schutterij en het geheele garnizoen, bestaande
uit de 18e Afdeeling Infanterie en bet korps Jagers van
Cleerens, onder de wapenen geweest.

Ook Koning Willem II heeft een officieel bezoek aan
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Kampen gebracht, op 18 Mei 1842, en is de ontvangst
ook toen schitterend geweest. Eerepoorten waren opge
richt aan de Veenepoort, de Vischpoort en op de Oude
straat bij de Breedesteeg. De Graafschap was ter weers
zijden met dennen beplant, terwijl tal van huizen met
groan en vlaggen waren versierd.

Zijne Majesteit kwam met zijn gevolg uit Soestdijk,
en werd aan de grens van het stedelijk grondgebied door
een commissie uit het stadsbestuur opgewacht. Vooraf
gegaan door een compagnie stedelijke schutterij en de
stafmuziek van het 8ste Regiment Infanterie uit Amster
dam, stelde zich de trein in beweging, waarbij de stede
lijke commissie voorop reed, daarna de Gouverneur der
provincie en de provinciale commandant, vervolgens
Zijne Majesteit en eindelijk de hofrijtuigen met het gevolg.

Toen de stoet tot de Venepoort genaderd was, werden
de paarden van het Koninklijk rijtuig, onder luid gejuich
der volksmenigte, afgespannen, en het rijtuig door het
yolk zelf tot aan het Raadhuis voortgetrokken.

Des avonds waren de IJsselbrug, het Stadhuis en de
Nieuwe Stads-Herberg luisterrijk ge'illumineerd.

Geheel anders, zonder eenig officieel vertoon, in alle !
stilte en eenvoud had eenige jaren later nog een ander
vorstelijk bezoek aan onze stad plaats,

Geen vlagvertoon en geen klokgelui had het aan
gekondigd.

Het liep al tegen den avond, toen op Maandag 27
Juli 1851 een rijtuig den Zwolschen weg kwam afgereden
en stil hield voor het logement, dat vroeger de Nieuwe
Stads -Herberg heette, en dat wij niet anders gekend
hebben dan als "de Buiten-Societeit". Het nevenstaande
plaatje geeft ons een indruk van die Nieuwe Stads
Herberg, een gebouw, .dat op het eerste gezicht meer
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doet denken aan een museum dan aan een koffiehuis.
Toch zal men bij nauwkeurige bezichtiging het nog
heden bestaande bordes van de Buiten-Societeit met zijn
hardsteenen trappen en zijn eigenaardige fransche ramen
duidelijk op deze afbeelding kunnen terugvinden.

Toen de Buiten-Societeit, sinds 1 Mei 1862, in dit
gebouw gevestigd werd, is het van bestemming veranderd,
doch voor dien tijd was het een algemeen "Koffijhuis,
Logement en Uitspanning", waarvan het gebruik om.de
6 jaren door de stad publiek verpacht werd. In 1851was
Groenewoud hier kastelein, en hij was zich op dien
Maandag-avond volkomen bewust van zijn taak, toen hij
naar buiten gekomen was om zijn gasten te begroeten,
die juist uit hun rijtuig gestapt waren.

Het was een deftig heer van middelbaren Ieettiid,
die vergezeld was van een knaapje van omstreeks elf
jaren. Het vriendelijke kereltje had een aardig zeemans
kieltje aan en droeg een pet met een lange zijden
kwast.

Weinigen wisten dat dit knaapje Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Willem van Oranje was, de oudste zoon
van Koning Willem III.

Zijn deftige begeleider was Jhr. F. F. de Casembroot,
zeeofficier en gouverneur van den Prins. Samen bleven
zij bij Groenewoud het middagmaal gebruiken, en logeer
den dien nacht in de Nieuwe Stads-Herberg.

Den volgenden morgen vroeg bezochten zij de Kazerne,
het oude Raadhuis, de Bovenkerk en de smederij van de
Rijn- en IJsselstoombootmaatschappij Na een wandeling
door IJsselmuiden en over den Zandberg werd een bezoek
gebracht aan kapitein Engelbrecht aan den IJsselkant, en
van hier vertrokken beiden 's middags per rijtuig naar
Harderwijk.

Het bezoek was niet officieel geweest, doch het was
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in Kampen niet onbekend gebleven, wie die kleine,
hooge bezoeker was.

Velen hebben een blij vende herinuering behouden
aan hem, die eenmaal onze Koning zou zijn g'eworden,
als h\i niet door een noodlottig ongeval, den 11 Juni 1879,
te Parijs om het leven gekomen was.

Zijn portret uls kuaap voegen wf hierbij, als een
herinnering nan cell verloren nationale illusie.

C. H. VAN FENEMA.


