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un KAMPENS VERLEDEN.

Over de geschiedenis van Kampen is reeds zooveel geschre~
yen, dat de boeken en tijdschrift-artikelen daarover, zonder
overdrijving mag het gezegd worden, een bibliotheek op zich
zelve zouden uitmaken.

In dit opzicht behoeft zeker niet een braakliggende akker
ontgonnen te worden.
Toch is de geschiedenis van onze stad weinig bij de Kampe

naars bekend. Zou het ook kunnen zijn, dat er wel veel over
qeschreven, maar dat er zelden of nooit van verteld is? Wel,
dat laatste valt licht te probeeren. En tevens zal dan tegemoet
gekomen worden aan het verzoek van de Redactie om aan
mijn stadgenooten op .miet wetenschappelijke, maar populaire
wijzc over den bloeitijd van onze stad te vertellen.

Moge het volgende mede opwekken tot meerdere liefde voor
het kostbare bezit, dat onze stad heeft in hare historische
bouwwerken en hare oude archieven: men houdt over 't alqe
meen niet van die verweerde steenen en van de lucht dier
gele en verwormde paperassen .... waarover toch de glorie~
tijd van onze stad en ons yolk is gegaan.

WEELDE EN MAJESTEIT.
Als een groote spin in het middelpunt van de door haar

beheerschte draden beyond zich te midden van een samen
vloeiing en uiteenlooping van verscheidene rivierarmen .het
machtige "Campen", een der voornaamste handelscentra van
Noord-West-Europa in de Middeleeuwen.
Vooral in den haringtijd was het in de straten van Kampen

meer dan druk, niet het minst bij het binnenvallen der harinq-
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schepen, omdat dan de zeelieden van die onderscheidene
schepen zich mengden onder de kooplieden van allerlei natie,
die op de vischmarkt hun slag moesten zien te slaan en het
zeebanket naar aIle deelen van Europa lieten vervoeren.

De trek van de haring was langs de kusten van het schier
eiland Schonen, waar de kustbewoners de visscherij druk
beoefenden. De Kamper burgers worden onder de ee~sten
vermeld, die zich op den haringhandel aldaar toelegden en
de Kamper regeering was er met hart en ziel bij om dezen tak

van bestaan te bevorderen.
Het moet een knap staaltje van diplomatie zijn geweest, toen de

stadsregeering in het jaar 1251 en in volgende jaren van Abel,

koning der Denen, 't recht verkreeg omte Skanor eneenige andere
plaatsen op de zuidwest-kust van Schonen opslagplaatsen van
goederen in te richten. Nu eenmaal vasten voet in dit handels
centrum van het Noorden was verkreqen, werden pakhuizen,
woningen en winkels gebouwd, die tot dorpen aangroeiden,
waarin een Kamper bevolking zich vestigde. Nieuwe handels
voorrechten volgden, ja zelfs mocht de Kamper regeering een
eigen rechtspraak hebben, terwijl een voogd, aangesteld door
den Magistraat, de Kamper belangen behartigde en onder
Hnge geschillen beslechtte. En dat alles omdat Kampen de
opvolgende koningen in hun krijgstochten had bijgestaan. Nu
moeten wij hen teleurstellen, die, in wapenfeiten de grootste
glorie zoekend, gaarne door ons zagen vermeld de keeren,
dat Kampen, hetzij door manschappen, hetzij door gewapende
schepen, deelnam aan de verschillende krijgstochten. Voor de
Middeleeuwen gaat toch boven al, de groote bekendheid,
welke Kampen als haringstad heeft verkregen, en dat tijd
perk viel natuurhjk na de uitvinding van het haringkaken door
Willem Beukelszoon van Biervliet, die in het jaar 1397 over
leed. Daarbij kwam nog de uitvinding van de groote harinq
nett en of vleeten, die in 1116 voor het eerst te Hoorn gebreid
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werden. De haringhandel bereikte voor Kampen een onqe
kenden graad van bloei, zoo zelfs, dat de haringtonnen naae
de Kamper maat werden gemaakt. om het bedrog in dien
handel tegen te gaan.

Hoe gesteld men in Kampen was op de zuiverheid van de
maat, blijkt uit een verordening. waarin men leest, dat er
"ander Stat huys" en "de Stathuysporten" een standaard-el
hing.

De vaart op Schonen was vooral ook belangrijk om de
groote jaarmarkten, die er gehouden werden, zoodat vele
kooplieden van allerlei natie in dit handelscentrum van het
Noorden zich ophielden.
Zulk een aantrekkirtgskracht had Schonen voor de Kamper

bevolking. dat de stadsregeering aan de Schepenen van de
stad en de kerkmeesters van de St. Nicolaas-, de O.L. Vrouwe
en de Heilige Geestkerk moest voorschrijven om toch vooral
dicht bij huis te blijven.
Het was niet alleen de harinqhandel, waardoor Kampen als

een welige koopstad van het midden der dertiende eeuw tot
aan het begin van de vij£tiende eeuw, den glans van de beste
Nederlandsche en van bijna aIle Duitsche zeesteden ver
duisterde.
Want waar haring gekocht en verkocht wordt, is zout

noodig. Oat kwam in hoo£dzaak uit Portugal. Het hout voor
de schepen kwam uit Noorwegen. De handel met dat rijk
was van zooveel belang. dat de Raad den Noorschen koop
lieden vrijheid verleende hunne waren in de huizen binnen de
stad op te slaan en deze zonder eenige handelsbelemmering
op de markten te verkoopen. Ook was er voor de schepen
pek en teer noodig; dat kwam ook al met heele scheeps
ladingen uit de landen om de Oostzee gelegen. Op de vaart
had men victualie noodig: brood en bier. vleesch en spek.
Welnu, het koren kwam insgelijks uit de Oostzeelanden. Het
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bier werd in Kampen gebrouwen, maar werd ook veel uit
Hamburg ingevoerd. Het vleesch en het spek uit de Deensche
landen en uit Holstein, niet te vergeten uit Hamburg, waar
ook het Lunenburger zout vandaan kwam. De Bretons, die
ook al zout brachten, lieten niet na de Fransche wijnen in
Kampen aan de markt te brengen; den gulden Rijnwijn voerde
men uit Duitschland in, den vurigen Zuidelijken uit Spanje,
vanwaar ook de suiker kwam. De Engelschen leverden de wol,
die hier in de lakenweverijen verwerkt werd. Voorts ver
schenen hier de Vlamingen en de Brabanders met hun lange en
korte lakens, die via de Oostzeesteden voor een goed gedeelte
weder naar Novgorod doorgevoerd werden. Tot zelfs de
paarden uit Oost-Friesland werden hier verhandeld. Niet
dat men hier zoozeer behoefte aan paarden had, maar die
gingen weer naar andere landen. Want waar er zooveel lieden
van allerlei oorden bij elkaar kwamen, was er hier veel ruil
handel. Zoo kochten de Brabanders, de Vlaminqen en de
Zeeuwen, om van de andere bewoners der latere Zeventien
Nederlanden nu maar te zwijgen, van die Engelschen, Noren,
Franschen en Duitschers de waren uit die landen in, om daar
weer de producten, die zij medebrachten, tegenover te stellen.

Kampen was de verzamelplaats, vanwaar de koopvaardij
vloot, onder bescherming van Kamper oorloqsschepen, naar
de Oostzee gewoonlijk uitzeilde.
De vooraanstaande plaats, die Kampen in het internationale

handelsverkeer innam, was zeker niet alleen te danken aan
hare gunstige ligging aan de monding van den Ijsel, waar
door zij als tusschenhandelaarster tusschen het Noorden en
Westen van Europa kon optreden.
Haar luister was vooral ook het resultaat van de intensieve

zorg der vroede vaderen, die met een groote scherpte van
blik hare belangen behartigden.

Nu is het lang niet ongezellig om in de regeering van een
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stad te zitten, wanneer er geen wolkje aan de lucht is, maar
in zorgvolle tijden steken er heel wat spelden in het reqee
ringskussen. Er was dan voor de stadsreqeerinq groote stuur

manskunst noodig om de. eens verkregen voorrechten te be
houden en zich van nieuwe handelsvoordeelen te verzekeren.
Ongetwijfeld zijn het krachtige en mtelligente persoonlijkheden
geweest, die dat eigen rijkje bestuurden. Het is niet zoo heel
veel gewaagd, wanneer wij vermoeden, dat de beroemde
Kamper grappen, waarin de stadsregeering zoo'n groote rol
speelt, juist in dezen tijd, uit naijver van andere koopsteden,
geboren zijn.
Hun macht strekte ver over landen en zeeen: met Koningen

en Prinsen sloten zij verbonden, of wel dreigden met oorlogen
en handelsbelemmeringen, waaraan zij ook gevolg durfden
te geven.
De vooraanstaande handelspositie van Kampen treedt wel

heel sterk op den voorgrond in haar lidmaatschap van het
machtiqe Hanze-verbond. Dit verbond, dat in den aanvang
slechts tot veiligheid van den koophandel en tot zekerheid
van de vereenigde steden tegen de vorsten en mogendheden
diende, werd op 't laatst zoo machtig, dat zelfs de Hanze
steden in 1367 een oorlog tegen koning Waldemar III van
Denemarken begonnen. Naar mate van hun belang bij den
Noordschen- en Oostzeehandel namen de vereenigde steden
aan dezen oorlog deel en hierbij leverde Kampen vrij wat
zwaarder contingent aan oorlogsschepen en manschappen dan
eenige andere Nederlandsche of Duitsche stad. De vloot zeil
de naar Kopenhagen en dreef den koning op de vlucht, die om
vrede te verkrijgen, aan haar voor 16 jaren het eiland Schonen
moest afstaan. In het jaar 1428 rustte dit verbond tegen Erik,
koning van Denemarken, een andere vloot van 250 schepen
uit, met een leger te velde van 12000 man, waardoor de
Koning. tot het uiterste gebracht werd.
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Na al wat, ik u nu van den bloeitijd van onze stad heb
verteld, kan het u niet al te zeer verwonderen, dat de stads
regeering regelend moest optreden om de drukke scheepvaart
vrij te houden. Zoo waren bepalingen gemaakt, dat de sche
pen, die den IJsel opvoeren, boven de brug moesten meren
en binnen drie dagen gelost zijn om plaats voor andere te
maken. Beneden de brug lagen de zeeschepen, zelfs tot voorbij
de Hagen "die eene achter den Anderen". In de haven en
op den IJ sel moesten de schepen z66 liggen, dat de passage
vrij bled. Op den .Ijsel niet "anders dan langh waters ende
in geenre wijs dwarss waters bij X pont" . Van aile schepen
werd liggeld geheven, aIleen de schepen, die hier waren ge
bouwd "soelen schuldich sijn halff paeltgelt te gheven", wel
een bewijs dat men ook op den scheepsbouw was ingesteld
en deze door de stadsregeering werd bevorderd.
Dan waren er de marktdagen, die zooveel vertier in de

stad gaven.
Vermaard door al de Nederlanden en in het buitenland

was de kermis of vrije jaarmarkt, die op Zondag na Pink
steren een aanvang nam en acht dagen duurde. In 1382 gaf
bisschop Floris aan de stad nog drie jaarrnarkten, op St.
Victorsdag (6 Maart), op St. Maartensdag (11 November)
en veertien dagen na Paschen.
Op de markten en in de straten, die daarop uitkwamen

stonden de kramen rij aan rij. In de Oudestraat zelfs in twee
rijen, rug aan rug, en om aIle voorkeur te vermijden werden
de plaatsen toeqewezen, Zoo werden de vreemde lakenver
koopers naar den rang der steden geplaatst. Utrecht, de Bis
schopsstad, was de eerste in de rij: dan volgden de koop
lieden van Deventer, Zwolle, Roermond, Zutphen, Bommel,
Nieuwstad en Goch, terwijl de kooplieden uit Holland en
Brabant deze rij sloten. Deze kooplieden mochten niet langer
dan vier dagen hunne plaatsen op de jaarmarkt innemen en
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het was hun verboden het laken per el te verkoopen. Dit was
de burgers van Kampen wel toegestaan, maar het moest hier
geweven en gezegeld zijn.Omstreeks het jaar 1332 bloeide in
Kampen de lakenindustrie, die vooral door de Vlamingen
werd uitgeoefend.
Boven de botermarkt en de groentemarkt spande de koren- .

markt de kroon, die's Maandags werd gehouden. Al het
koren, dat overvloedig uit de Oostzeelanden in Kampen werd
aangevoerd, moest op de Koornmarkt verhandeld worden.

Nu spreek ik maar niet van den kolossalen vischverkoop,
die ook aIleen op de vischmarkt plaats mocht hebben, evenals
van het vleesch op de banken in het vleeschhuis. Dan waren er
de paarden- en ossenmarkten, de leermarkten: genoeg om u
een beeld te geven van het bedrijvige leven.
Was het wonder, dat er toentertijd in Kampen groote weel

de heerschte? Zelfs in die mate, dat de stedelijke regeering
daar een stokje voor meende te moeten steken.
Op het bruiloftsmaal mocht bruidegom noch bruid ieder

meer dan 20 personen noodigen. De maaltijd moest in eigen
huis worden gehouden en met een feestmaal moest de bruiloft
afgeloopen zijn. Binnen acht dagen na de bruiloft zou de
bruidegom, met een eedsvolger, voor de burgemeesters zwe
ren, dat hij het voorschrift stipt was nagekomen.
Bij geboorte van een kind mocht de vrouw zoovele vrouwen

als zij wilde in haar huis halen om haar bij te staan, maar
zoodra het kind geboren was, mochten geen drank en of
lekkernijen worden aangeboden. Ook bij deze gelegenheid
moest de vrouw op den Zondag na haar eersten kerkgang
voor de Schepenen verschijnen. En om nu aIle misverstand
te voorkomen verbood de Magistraat de kraamvrouw om zich
met de vrienden in een schip te begeven en buiten de vrijheid
van de stad op het water de partij te geven.
Bij het overlijden van een man, zou de vrouw, zoolang de
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doode boven aarde stond, acht bloedverwanten in huis mogen

halen, vier -van elken kant, om met haar te eten en wanneer
een doode beg raven was, zou men onder de bloedverwanten
geen drinkgelagen houden en maaltijden geven.

Bij al deze maatregelen stond de vaderlijke zorg der regee~
ring en niet een ziekeIijke bekrompenheid op den voorgrond.
Dat bewezen wel de grootsche plannen van de regeering

omstreeks het jaar 1369, met welks uitvoering· schatten gelds
zouden gemoeid zijn, om onder leiding van Rutger Michielsz.

van Keulen, de bestaande kerkgebouwen, gewijd aan O. L.
Vrouwe en St. Nicolaas, in fraaieren en grootscheren stijl
op te trekken. Reeds van verre moesten deze monumentale
gebouwen in het oog vallen, niet aileen als een symbool van
de welige koopstad. maar ook van dien grooten tijd, toen de
derde stand geweldig en forsch uit het grauw der ,.keerlen"
was opgeworsteld.

Het was een door ons niet genoeg te waardeeren trek van
het voorgeslacht, om in de openbare gebouwen, en vooral in
de raadhuizen. zijn geest, zijn leven en streven als 't ware
te belichamen. Ook onze stad mag zich op zulk een oud raad
huis beroemen en weI op een zoo fraai als er in Nederland
geen tweede wordt gevonden.
Waarschijnlijk in 't midden der 14e eeuw bouwde de stad

een Raadhuis. ter vervanging van het Rechthuis, dat in het
bovendeel der stad bij de St. Nicolaaskerk was ge1egen en
van het Schepenhuis. ter plaatse waar het Raadhuis zou ver

rijzen. Dat Raadhuis is echter in J 543 door brand vernield.
Een deel van het muurwerk was blijven staan en spoedig
sloeg de stad de handen aan het werk om het Raadhuis te
doen herrijzen, schooner dan te voren. Reeds den 11 en
Februari 1544 werd het gebouw uitwendig voltooid, zooals
het zich thans nog zoo schilderachtig voordoet.
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Nu nog, na zoovele eeuwen, geven deze gebouwen karakter
aan onze stad. Zij getuigen in haar forschheid en monumentale
geweldigheid van de stoere kracht der poorteren, die het
eeuwenlange juk der lijfeiqenschap verbroken hadden.

Het zijn eenzaam overgebleven getuigen uit dien grooten
tijd.
De Majesteit van onze historische monumenten getuigt nog

altijd van het glorierijke verleden van Kampen en van de
grootsche wijze, waarop zich in de Middeleeuwen een alqe
meene volksbeweging wist te openbaren en te vereeuwigen.

JOH. DON.

KAMPEN, October 1936.
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