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VAN TWEE VLEESCHHUIZEN
EN

EEN MERKW AARDIGEN GEVEL TE KAMPEN.

De tegenwoordige openbare slachthuizen (abatoirs) zijn
niet te verge1ijken met de primitieve vleeschhuizen, welke
men vroeger van stadswege bouwde.
Het bedrijf trouwens was van ander karakter dan dat van

thans. Ook in den naam zien wij al verschil. Geen slachthuis
was het, maar een vleeschhuis. een vleeschhal zou men later
zeggen. waar het aangevoerde vleesch, thuis geslacht. werd
aangevoerd en verkocht, wat door de stad werd geregeld.
zooals wij straks zullen zien.

In 1347 reeds had onze stad haar ; Vleishuus". Toen werd
door de Magistraat bepaald. dat geen gast zal staan noch
in den Vleishuus noch ..buten den huus voor den Stadhuis" .1)

Hier is dus sprake van een vleeschhuis niet ver van het
stadhuis gelegen. Hierbf aansluitende geven ons de volgende
bepalingen een kijkje in het slagersbedrijf en dat der pluim
veehouders van de 16e en 17e eeuw hier ter stede.

In 1593. den gen December. bepaalt de stad, dat niemand
bij het pond ganzen. hoenders enz. op een andere plaats
magverkoopen dan op de banken aan het NIEUWE Vleeschhuis,
hetwelk het oude op de Oudestraat had vervangen. Die
geen banken in het Vleeschhuis hebben, zoo wordt verder
geregeld. mogen hun vleesch nergens anders verkoopen dan

1) Deze plaatselijk-qeschiedkundiqe mededeelinqen, zijn grootendeels
ontleend aan de Registers van Charters en Bescheiden in het oud-archief
te Kampen.
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bij het Vleeschhuis op de banken bij de Broederkerk. (Dit
gedee1tedezer kerk noemt men thans Broederhuis). Genoemd
Vleeschhuis stond dus dicht bij dit kerkgebouw.
Anno 1596, den 12en December, stellen Schepenen en

Raad een vrije wekelijksche Garenmarkt in, die telkens des
Maandags aan het Stadsvleeschhuis tegenover de Broederkerk
zal gehouden worden.
Later, in de 17e eeuw. ~ordt nog weer een en ander

door het Stadsbestuur vastgeste1d. Zoo lezen wij
26 October 1612, dat zij, die met ganzen en voqelen, groot
of klein op de markt komen, daarmede moeten staan bij de
banken, die de Raad bij het Vleeschhuis had laten maken.
Verder zien we, dat 11 October 1616 de Raad besluit,

dat voortaan jaarlijks op drie marktdagen van de vette
beesten en op alle andere dagen tusschen den eersten en
den laatsten marktdaq, alle vreemden hunne beesten, ossen,
varkens of schapen, hier mogen slachten (dit was dus niet
verplichtend) en het vleesch op de banken aan de zijde van
het Vleeschhuis naar de Broederkerk mogen verkoopen.

Het nietuue Vleeschhuis, dus dat bij de Broederkerk,
reeds v66r 1593 in gebruik, behoefde in 1625 herstelling.
We lezen daaromtrent dat 3 Februa~i van dit jaar door
Burgemeesteren en Cameraars Jan Vene 1} geautoriseerd werd

1) Vroeger was hier ter stede een ..Vergadering" (holje) gesticht door
het echtpaar WTERWYC-VENE. Dit hofje grensde aan de Zuidzijde
der Vliersteeq, liep door van Burgwal tot Korte Bovenhofstraat.

Een ander hofje, qesticht door het echtpaar VENE-LYNDE, (van
der Linde 7) stond laatstelijk nog (als rume) in de Buitenhofstraat op
± 30 M. van de Kerksteeg (nu Kerkstraat). Het liep oorspronkelijk door van
die Hofstraat tot den Burgwal.

Beide zijn verbouwd : echter zijn daarvan bewaard de twee qedenk
steentjes (van gelijke grootte en ongeveer van denzelfden vorm) bevattende de
namen der stichters met een staand kruis, omzoomd door vroeg l Se-eeuwsche
proflelen Men vindt een steentje op het oud-archief te Kampen en het
andere in de verzamelinq der Stlchting Campen.

De leden der familie Vene, later van den Vene, nu van der Veen
(van Kamperveen 7). behoorden dus, evenals de Llterwyc's, wel tot een
voornaani Kamper geslacht.
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om dit Vleeschhuis ten gerieve der burgerij te herstellen,
zoodat op de bestemde dagen het vleesch door de slagers
zal gebracht worden en. zooals elders gebruikelijk is. dan in
het openbaar zal worden verkocht.
Hieruit blijkt dus, dat het thuis geslachte vee naar het

Vleeschhuis werd gebracht en daar dan werd verkocht. Wat
weI noodig zal geweest zijn voor de ontvangst der accijns.
We lezen dus, dat het Vleeschhuis een verkoophuis, een

Vleeschhal was. Bij uitzondering werd door de Stadsreqee
ring toeqestaan, daar te mogen slachtcn, zooals o.a. in 1616
door den Raad werd bepaald.

* *...
Hierboven werd door ons opqernerkt, dat reeds in 1347in de

stedelijke verordeningen een Vleeschhuis wordt genoemd.
Ook blijkt daar ter plaatse, dat dit huis in de omgeving

van het Raadhuis moet hebben gestaan.
Waar men "Achter de Nieuwe Muur" (nu Voorstraat)

derqelijke, voor dien tijd belangrijke qebouwen, om meer
dan eerie reden ongewenscht achtte, moest door ons het
Oude Vleeschhuis dan ook op de Oudestraat worden ge~
zocht en. zooals we zaqen, niet ver van het Raadhuis.

Hier bedenke men. dat de situatie destijds zeer met die
van thans verschilde, want de ons bekende Plantage was
toen nog met huizen bebouwd, welke werden afgebroken in
1674. toen Kampen in groot verval verkeerde.
Verder zoekende, kregen wij omtrent de plaats van het

Oude Vleeschhuis meer zekerheid. Wij lezen, dat

Burgemeesteren. Schepenen en Raad verkoopen in
1593. 23 [anuari, aan Joost Steuens {Stevens}en Nyeske
Maiers, zijne vrouw, der stad-behuizinqe, genoemd het
Olde Vleishuus,gelegen aan de Oudestraaten strekkende
tot aan de Nieuwe muren tusschen Anna van Graes
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en Geert Wyntgens aan de eene zijdeen Johan Geerts
en Claes fans aan de andere zijde. 1)

De achterdeur was dus aan de straat "Achter de Nieuwe
muur", nu Voorstraat genaamd. Het huis was. als toen qe- _
woonlijk voorkwam, van de eerie tot de andere straat door
loopend, wat nog het geval is.
Allengs kwamen we de juiste plaats nader.
Nu moesten de gevels der huizen aldaar, alsook het in

wendige daarvan, bekeken worden. Al vele jaren had de
voorgevel van het huis, waarin de firma H. van der Wal haar
ijzerhandel heeft. onze bizondere aandacht. Er eens weer
voorstaande en de details scherp opnemende, oonderi we
twee gebeeldhouwde RAMSKOPPEN onder de tweede deklijst
van boven.
Daarvan deed ik direct den toenmaligen archivaris, wijlen

Mr r Nanninga Uitterdijk, mededeeling. Die raadpleeqde,
we waren beide in het oud-archief, een oud stuk, waarop de
namen en eigenaren van huizen in volgorde zijn vermeld. En
daar lazen we op bedoelde plaats: Vleishuus!

..Naast hct' hoekhuis, het huis de Klok : ~ aan de Melksteeg
lag dus het oude Vleeschhuis", aldus genoemde archivaris.

..Met die twee ramskoppen hebt ge een merkwaardige
vondst qedaan. want die zijn sprekend voor de vroegere
bestemming en de plaats van het oude qebouw" .

..De huizenrij aan de Oudestraat tusschen Melksteeg en
Vischsteeq", aldus Mr Nanninga Llitterdijk, .moemde men
..onder de Klokke" naar het huis "de Klok", nu de bloemen
winkel van den heer Brinkman."
Nu waren we topografisch klaar! Ook het inwendige van

1) Register van Charters en Bescheiden, deel IV. no. 2993. pag. 65.
De acte van overdracht echter is van 1601. dus acht jaar na den ver

koop. Mogelijk heeft men een v 0 0 rIo 0 pig e overeenkornst opqernaakt,
maar dan noq is 8 jaar hier wel een wat lange tijd.
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het huis, dat nog eens weer werd opqenornen, wees op een
geschiedenis van eeuwen.
Daarna kwam ons in herinnering. we waren er getuige van.

dat, toen de tegenwoordige winke1puiwerd aanqebracht, onqe
veer 1885. daar ter plaatse, dus aan de Oudestraat. boven de
winkeldeur in het middenwerd weggenomen een in zandsteen
gehouwen Kamper wapen. Het was. dus een stads -qebouw
geweest: het ..OIde Vleishuus", dat in 1593 door de stad
aan Joost Stevens en zijn vrouw was verkocht. 1)
Van dezen wapensteen, door ons in teekening qebracht,

hier afgebee1d en bij de beeldhouwwerken en gevelsteenen
in de Cellebroederspoort bewaard wordende, mogen hier
eenige bizonderheden volgen.

Op voormelden steen zien wij een Kamper wapen, door
2 leeuwen als schildhouders vastqehouden, welk wapen twee
zijtorens en in het midden een poort heeft.

Kampen voerde reeds in zijn stadszegel van de 14e
eeuw een wapen met dtie torens, welk wapen vrijwe1
geheel met dat van thans overeenkornt, maar waaraan het
schild, dat gewoonlijk schuin voor de poortopening liqt,
ontbreekt.
Voorts meenen wij er hier op te moeten wijzen, dat het

middendak van dit wapen, dus het ..dak" boven de ..poort",
wordt voorgesteld als te zijn gedekt met halfronde dakleien,
z.g. "Rensdak" verwant aan het meer voorkomende ..Maasdak".
Dit komt in de ZUidelijkeNederlanden dikwijls,bij ons echter
bijna nooit VOOL Hier dekte men (en nog doet men dit) de
dakleien naar Duitschen trant (Rijndak), zooals dat o.a. aan

1) Omdat het een s tad s 9 e b 0 u w was geweest, publiceerden wij op
aanraden van den architect, wij'en 1. Gosschalk, te Amsterdam,
adviseur voor de restauratie der Bovenkerk alhier, ongeveer in 1890, een
geillustreerd arttkel betreffende dezen gevel in ,,0 u deb est a and e
9 e b 0 u wen ", een tijdschrift van de "Maatschappij voor Bouwkunst".
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onze Bovenkerk met toren en stadspoorten te zien is. dus
met schuin oploopende lijnen.
Verder nog dit: De onderste helft van het in de ..poort"

hangende schildje, heeft (Ioutief) een schuine kruisarceering
(heraldisch: grijze ijzerkleur}. - Dit had moeten zijn een .
horizontale arceering (heraldisch: azuur-blauw).
Verder hangt het stadsschild in de poortopening. terwijl

het schild schuin voor de poortopeninq moet liggen.
Deze heraldieke fouten zou een te Kampen bekend architect

of beeldhouwer niet hebben kunnen maken.
En dit ..Rensdak" en die foutieve kruiserceetinq, alsook

de onjuiste plaats van het schild, geven hier onmiskenbaar
vreemden, dan zeer waarschijnlijk Vlaamschen, invloed te zien.
Dan heeft meergenoemde wapensteen het zoo markant

sprekend omkrullende ornament (cartouch genoemd). dat ook
wordt aangetroffen om de maskers in de pilasters en boven de
vensters van den gevel.

Dit cartouch ~ornament is wel zeer teekenend voor de
vroeg 16e eeuwsche Vlaamsche kunst.

Deze bizonderheden, welke wij in genoemden wapensteen
mochten ontdekken, maar nog meer de straks te noemen vormen
van den geheelen gevel. brengen ons tot het vermoeden,
dat de onderwerpelijke gevel een schepping zou kunnen zijn
van een Vlaamsch bouwrneester uit de School van den
hierna te noemen Pieter Coecke van Aalst, zooals we hierna
nader omschrijven zullen.

* *".

De plaats van het ..Vleishuus" was ons nu volkomen
bekend, echter de zeer belangrijke architectuur van den
qevel-zelf hield nog problemen in.

Een stijl-critische beschouwing zou ons misschien bij be
naderinq den weg kunnen wijzen.
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We bespreken (dit ter verduide1ijking)nu verder het qevel
fragment boven de pui aan de Oudestraat, want dit met den
hierbij behoorenden wapensteen, is voor ons van beteekenis.
Al lang hadden we verrnoed (de voegverdeeling wijst er

op]. dat de groefsteen (uit de groeven van Gildehaus}.waar
van dit oude bouwdee1 is opgetrokken, wellicht niet van
zware, massieve blokken zou zijn gebouwd, maar dat de
gevelvlakken tusschen pilasters en vensters van. een qroef
steen~bekleeding, waarachter metse1werk, zou kunnen zijn.

De afmetingen der door ons vermoede "platen" kwamen
voor "blokbouw" ons te groot voor. Wij konden, ter plaatse
nog eens controleerende, hieromtrent geen zekerheid krijgen,
doch meenen op hier vermelden grond, die onderstelling te
mogen maken.
Llit die groote "platen", zoo wil het ons voorkomen, zou

kunnen blijken, dat de architect, die dit ontwerp maakte,
een man moet zijn geweest, die de voor hem storende
voegen gaarne zoovee1 moge1ijkvermeed en meer hield van
een decoratief- dan van een constructief lijnenspel. Trouwens
de gehee1e qevel, met zijn fijn geprofileerde pilasters, car
touches (boven de drie vensters) met zijn maskers, omsloten
door cartouches, zijn gevoelig gehouden kapitee1en en met
het fijne parellijstje, grenzende aan de houten kroonlijst der
winkelpui, wijst er op, dat we hier een bouwfragment voor
ons hebben, hetwe!k een schepping moet zijn van een
architect, wiens neiging meer uitging naar het schilderachtige
dan naar het constructieve.
En wanneer men dit ziet, denkt men al spoedig aan de

Vlaamsche vroeq-Renaissance, waarvan de Hollandsche toen
nog vee! te leeren had.

De omstandiqheid, dat de preekstoe1 in de Bovenkerk
alhier (van Fransche kalksteen), wellicht door Vlamingen,
werd vervaardigd; het feit, dat de van Gildehauser zandsteen
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opgetrokken gevel van het Gothische huis, 1) hier ter stede,
nu Openbare Leeszaal, ook Vlaamschen invloed. (aan den
bouwmeester Rombout Keldermans herinnerend) verraadt,
alsmede het feit, dat de in kalksteen uitgevoerde schouw op
de Kamper Schepenzaal door den Vlaamsch geschoolden
Colyn van Cameryk (toen te Utrecht werkzaam) werd qe
maakt, - deed dit alles onze gedachten bepalen bij het
Vlaanderen Van de 16e eeuw. Burqemeesteren. Schepenen
en Raad onzer stad vedangden natuurlijk op de Oudestraat,
bij het Raadhuis een representatief gebouw.
Aan de hand nu van het bovenstaande - de architectuur

wijst er op - lijkt het ons, als gezegd, zeer aannemelijk. dat men
een Vlaamschen bouwmeester van naam, of een bekend Ieerlinq
uit diens school. opdracht gaf bedoelden gevel te ontwerpen.

Er waren destijds in Vlaanderen vele universeele geesten
werkzaam, die in verschillende kunstvakken uitblonken. Het
waren kunstenaars, die als architect, beeldhouwer, schilder,
en in nog meer kunsten als beroemde meesters bekend
stonden. Zulke geniale mannen levert iedere eeuw slechts
enkele, echter heeft de 16e eeuw aan Vlaanderen veel van
zulke begaafde meesters geschonken.

En nu is er een onder deze, wiens werk, zooals we reeds
opmerkten, naar onze zienswijze aan den hier besproken gevel
verwant is. We bedoelen "den hiervoren vermelden Pieter
Coecke van Aalst, die ook zoo gaarne den cartouchevorm,
zooals die hier boven de drie vensters, om de maskers en
op den wapensteen zijn aangebracht, toepaste. Deze cartouche
vorm werd later, na Coecke, door Hans Vredernan de Vries,

1) Zie voor het Gothisch huis onze artikelen in het fraai qcrllustreerde
tijdschrift ,,0 u deb est a and e 9 e b 0 u wen" der Maatschappij van
Bouwkunst ± 1900. dat van ons in "Eigen Haard" van 9 December 1905
en dat van de Redactie der Kamper Courant in haar blad van Zondag
3 Jan. 1903,
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die ook veel publiceerde, met groot meesterschap en op
fantastische wijze toegepast. 1)
Coecke, te Aalst in 1502 geboren, overleed in 1550 te

Antwerpen, dus reeds op 48~jarigen leeftijd.
WeI ging hij vroeg heen, maar, vooral ook door zijne

publicaties, bleef zijn kunst nog lang menig bouwmeester
bezielen.
Llit de jaartallen van Coecke's geboorte en overlijden zou

dus kunnen worden afgeleid, dat de hier besproken Kamper
geve1 ongeveer 1565 kan zijn gebouwd. Maar ook het vol
gende doet ons aan ongeveer het midden der 16e eeuw denken.
Het OldeVleishuys, dateerende van v66r 1347, was bouw

vallig toen het in 1593 werd verkocht. Zeer waarschijnlijk
betreft die bouwvalligheid het dak. de balken, de vloeren, de
zolders en niet den voorgevel en de zijgevels.Oeze aanqeleqen
heid echter wordt hierachter nader besproken.

* *¥

Oat Coecke zoowel in Zuid~ als Noord-Nederland veel
invloed heeft gehad, is bekend en moge ook nog blijken uit
het volgende.

Hi] was een zeer qeeerd man, die als schilder, graveur,
bee1dhouwer en uitgever van bouwontwerpen een groote
vermaardheid bezat. Hij werkte te Constantinopel voor
Sultan Murad III; van Karel V, die hem in den adelstand
verhief, was hij hofschilder : hij schiep de fraai qebeeld
houwde schouw, thans in de Burgemeesterskamer van het
Raadhuis te Antwerpen, hij vertaalde Vitruvius (architect
van Julius Caesar en daarna van Augustus), schreef en ver
taalde meerdere werken over architectuur en in 1539 bracht
hij de werken van den Italiaanschen architect Serlio in het

1) Zie voor Vredeman de Vries ons artikel in de Kamper Almanak van
1929, pag. 161.
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Hollandsch over onder den titel "Regelen van Metselrye",
welk werk nog in 1606 te Amsterdam werd herdrukt.

Oat .Kampen, met zijn hande1sre1aties, in de 16e eeuw
ook den machtigen invloed der door Italiaanschen geest
bezielde Vlaamsche kunst onderging. meenen wij, gelet op
verme1de Vlaa~sch aandoende bouwwerken hier ter stede,
wel te mogen aannemen.

Van den geve1 van dit oude vleeschhuis geven wij hiervoor
(pag. 142) een schetsmatige voorstelling. Door ons zijn op de
teekening de houten kozijnen en ramen in groefsteenen
kruisvensters met qlas-In-Iood. veranderd.

Hiermede bedoelen wij eenigermate den ouden toestand
weer te geven.

De beide schuinoploopende afdeklijsten. ter weerszijden.
komen ons voor van lateren tijd te zijn. Hieruit zou dan
kunnen volqen, dat tot aan de bovenste deklijst deze geve1
over de volle breedte tot de hoogste lijst opgetrokken en
dan met een bekroning afgedekt zou zijn geweest.

Dit wordt ook door ons vermoed. op grond van het feit,
dat de tweede dekliist van boven bot tegen de beide af
schuiningen aanloopt: ook de twee verticale, stomp tegen de
bovenste deklijst aanloopende lijsten 'versterken ons in dit
vermoeden. Dit zijn naar onze meening geen oorspronkelijke
oplossingen van den ontwerper.
Hoewel dit geve1fragment uit de 16e eeuw dagteekent. is.

als gezegd. toch het oude Vlceschhuis-zelf een gebouw van
v66r 1347. Want we zagen dit huis toen reeds genoemd.

De beide zijgeve1s zullen dus ongeveer in 1330 gemetse1d
zijn.

* *
In den achtergeve1 aan de binnenplaats, ter hoogte van

de eerste balklaag. zijn nog aanwezig twee jaartalankers:
5 en 9 ..
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Deze en de aldaar nog behouden gebleven zijnde seqment
booq, wijzen er op, dat deze gevel in de jaren negentig van
de 16e eeuw zal zijn gebouwd.

Dit is dan vrijwel zeker geschied door den nieuwen
eigenaar Steuens (Stevens), die het pand den 23en Januari
1593 van de stad had gekocht; het verkeerde toen in ver
vallen toestand.

Het nieuwe Vleeschhuis, op de Slagjesmarkt, was in dit
jaar reeds gebouwd en in gebruik genomen.
We mogen dus aannernen, dat de stad na + 1588 niet

meer aan het binnen eenige jaren toch te verkoopen pand
een nieuwen achtergevel heeft doen bouwen. Want in
laatstgenoemd jaar was men wellicht al met het ontwerpen
van de plannen voor het nieuwe Vleeschhuis bezig.
Deze achtergevel zal dus weI na den aankoop door

Stevens in 1593, of een paar jaar daarna, door hem zijn
gebouwd.

De 5 en de 9 dezer ankers en hun plaats in den gevel
laten o.i. geen mogelijkheid open voor het jaar 1600 of een
ander jaartal uit de 17e eeuw.

* *¥

In 1593, toen het "Olde Vleishuus" werd verkocht, had
het reeds sinds eenige jaren geen dienst meer als zoodanig
gedaan. Imrners, er wordt dan vermeld, dat "der stadbehui
zinqe, nag genoemd het Olde Vleeshuus", wordt verkocht.

Men had dus toen, als gezegd, het nieuwe Vleeschhuis, bij
de Broederkerk. al van v66r 1593 in gebruik.

Hoe dit nieuwe gebouw er uit heeft gezien en waar het
stond, wordt ons door de kaart, in 1598 vervaardigd door
den bekwamen graveur Paul Lltetuosel, eenigermate duidelijk.
Hij teekent op de Botermarkt (eigenlijk Slagjesmarkt 1))
1) Kampen heeft nu twee Botermarkten. Ter verduidelijkinq noernenwe

die bij de Broederkerk (Broederhuis ) bij haar ouden naam: "S 1a 9 j e s
m a r k t ",
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bij de Broederkerk het nieuwe Vleeschhuis, wat accordeert
met voormelde beschrijvingen. l.Itenwael, stempelsnijder aan
de Kamper munt, dus ter plaatse goed bekend, teekende een
Iraaie, scherpe en ook vrij juiste kaart, die ons voor de
topografie van Kampen meerdere malen van waarde was.
Wanneer we deze kaart met kennis van de plaatselijke

situatie en met eenig begrip van perspectief en oude bouw
kunst onder de loupe nemen, dan blijkt ons, dat dit nieuwe
Vleeschhuis was een gemetseld gebouw met twee topgevels;
een aan de zijde der Broederstraat en een topgevel aan de
daartegenover gelegen achterzijde. opsluitende een met leien
gedekt zadeldak.
Rondom dit gebouw liep een op palen draqende, ietwat

naar buiten omhoog hellende, luifel, die we bij oude waaq
gebouwen en hallen nog wel aantreffen. Dit gebouw was dus
rondom vrijstaande en tusschen Broederkerk en Vleeschhuis
stonden ook banken.

De Slagjesmarkt was een gedeelte van het voormalig
kerkhof, behoorende tot de door Franciscaners of Minder
broeders gebouwde Broederkerk. Op dit terrein hebben wij
bij de uitvoering van riool- en andere grondwerken meer
malen planken van lijkkisten en resten van Iijken zien op
graven.

Dit nieuwe Vleeschhuis werd dus gesticht op dit, blijkbaar
niet meer tot begraafplaats dienende, terrein. Men had wellicht
om dit of een ander gebouw dat er al stand. de huizen in
haaksche groepeering. opgetrokken. Het is dus moqelijk, dat
voor dat deze vleeschhal hier werd qebouwd, op deze plaats
reeds een publiek gebouw werd qesticht, waar men. als qe
zegd. den tow reeds met een insprinqenden haakschen hoek
voor de dan te bouwen huizen de nu nog bestaande rooilijn zal
hebben bepaald. Dit stukje topografie zou eenigermate de eiqen
aardige ligging en vorm der Slagjesmarkt kunnen verklaren.
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Oorspronkelijk hebben we dus daarin een kerkhof te zien,
wat dan zal doorgeloopen hebben tot aan den gevel van het
H. Geest Gasthuis. nu Noordziide Torenstraat.

Bijgaande schets, waarmede wij getracht hebben te geven
een reconstructie naar Utenwael's gravure van 1598. laat
dit Vleeschhuis 1) dus schetsmatig zien.

1) Op de kaart van Blaeu, ± 1650. wordt dit nieuwe vleeschhuis
"de Hal" genoemd; het is daar anders, o.i. onjuist, geteekend.
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GlAc:.-ni-looD VeNSTER IN 0 ~ U§Ee.W DOOe
l1E.T :::>1.AGER5CIl-OE Ge~~HONI-(EN AA~ D~

CArHeDRAAI... VANC.HART~E;:'.

In den geveltop aan de Broederstraat was ingemetseld
een zandsteentje waarop gebeeldhouwd een slager, die een
koe met een bijl op het hoofd slaat, waarmede men het
slagersbedrijf tot uitdrukking bracht. Deze oude wijze van
slachten wordt weer toegepast; voor de bijl gebruikt men
nu een pistool.
Aan dien steen heeft dit pleintje zijn naam, "Slagjesmarkt",

ontleend.
Dit merkwaardige steentje is verloren gegaan 1), maar in

een der gebrandschilderde glasvensters van de Cathedraal van

1) Bij de ~fbraak van dit vleeschhuis ongeveer in 1840.
10
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Chartres vindt men een derqelijke, hier afgebee1de,ons pijnlijk
aandoende, voorstelling; het te slachten dier gebonden en
geblinddoekt. Drt glaswerk schonk het slagersgilde in de l l e
eeuw aan genoemde Cathedraal.

Ongeveer in de 40er jaren van de vorige eeuw heeft men
op de Slagjesniarkt (toen nog zoo genoemd), nadat het hier
afgebee1de nieuwe Vleeschhuis was afgebroken, een op eiken
palen dragende schuine overdekking gemaakt, welke toen nog
als botermarkt werd gebruikt. Hier werd boter ..per pond"
(dus niet per vat) verkocht; op de Plantage verkocht men de
boter per vat.

Dit houten gebouwtje, van onderen rondom open, werd
circa 1880 afgebroken, toen kwam dus dit pleintje gehee1
vrij en werd het zooals wij het nu kennen.
We hebben te Kampen !wee boterrnarkten, op geen van

beide wordt meer boter verhande1d. Dit geeft verwarring,
waarom het gewenscht zou zijn de Slagjesmarkt haar oude
naam te hergeven.

* *".

Terugkomende op den merkwaardigen geve1 van het huis
van der Wal (dus:het ..Olde Vleishuus") op de Oudestraat,
willen wij voor dit monument nog een woord ten beste geven.
Wij hopen, dat, waar dit overblijfsel van Iraaie, door

Vlaamschen geest bezielde architectuur, herstelling behoeft,
er zoovee1be1angstellingvoor zal bestaan of er voor zal worden
gewekt, dat de geringe som, hiervoor benoodiqd, zal worden
gevonden. Wij vertrouwen, dat deze gevel dan met zaak
kennis en pieteit zal worden gerestaureerd. Dan behoudt
onze stad een monument van bizondere waarde.

Kampen, vermaard om zijn monumenten van geschiedenis
en kunst, zal, hopen we, blijk geven de cultureele waarde
van zijn oude kunstwerken te beseffen.
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En wil de Vereeniging Voor V reemdelinqenverkeer hier
ter stede den wind in de zeilen hebben, dan zal zij dienaan
gaande haar koers moeten bepalen en een actie ten goede
moeten steunen.

Derqeliike monumenten, welke ons door een ondernemend
en kunstlievend voorgeslacht zijn naqelaten, moeten worden
bewaard en qeeerbiediqd. Dan trekt men be1angstellende
toeristen en kunstminnaars naar . onze stad. Dit plaatselijk

(

be1ang wordt dan ook zeer terecht begrepen door officieele
en semi-officieeleinstanties van andere kunststeden,

A. J. REIJERS.

Kampen, Juli 1938.

10*


