
OM EEN IJZEREN DEUR.

Menigeen, die van de overzijde van de IJ sel zijn blik laat
gaan over het silhouet van Kampen, zooals het daar in al
haar schoonheid van rivierstad ligt uitgestrekt en onder de
uitstekende torens en gevels ook het sierlijke spitsje van de
Schepentoren ontdekt, bedenkt niet, dat zijn blik rust op een
der oudste monurnenten van de vroeger zoo beroemde Hanze
stad,
De Schepentoren toch, die speelsche versiering van het

oude Raadhuis, is daarvan wel een der oudste overgebleven
gedeelten. lmmers, deze toren werd grootendeels bij den brand
in 1543 gespaard, die zulk een belangrijke schade aan het
Gothische bouwwerk toebracht.
In dat schepentorentje, onder die ranke houten, met leien

gedekte spits, is een kleine torenkamer, die van het hoofdqe
bouw door een ijzeren deur afgsloten wordt en daarover wil
ik het een en ander vertellen.
De velen, die van verre komen, om op excursie of zwerftocht

ook het oude Stadhuis in Kampen te bezichtigen, kunnen niet
anders doen dan dit tevens van harte bewonderen. Een ieder
toch, met eenig gevoel voor schoonheid, die het betreedt en
erin ronrdwandelt (en hoevele inwoners van deze stad, die er
dagelijks langs loopen, zijn er zelf nog nooit in geweest!), moet
gegrepen worden door de indrukwekkende en stijlvolle vroe
gere Schepenzaal, waar ondanks de wel zeer dichte nabuur
schap van de zoo rijk gebeeldhouwde steenen schouw van
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Mr Colijn van Camerijck en het met glanzend donkere patine
overgoten schepengestoelte van kostelijk gesnedon hout door
Mr Vrederick van Campen. een deftige rust heerscht.

Men voelt, vooral wanneer men het geluk heeft een ooqen
blik daar aIleen te vertoeven, dat in deze ruimte mann en be
sluiten namen en oordeelen velden, die in hun tijd groot en
veelomvattend moeten zijn geweest. Daar was de horizon niet
begrensd door de naburige rivier en de rondomliggende lage
landen, doch daar werden plannen beraamd en betrekkingen
aanqeknoopt, die zich uitstrekten van de Noordelijke landen
om de Oostzee, tot ver in het Zuiden naar het warme Spanje
en Portugal 1).

Maar allen. die het gegeven is. om in die omgeving zich
even te voelen teruggeplaatst in een tijd, waarin de stad
Campen voorkwam op de charters van de belangrijkste
vorsten- en handelsverbonden en die de stemmen hoort op
klinken van burqemeesters en schepenen, advocaten en koop
lieden, afgezanten en handwerkslieden. die hier hunne belangen
kwamen bepraten :en bepleiten. die loopt de IJ zeren Deur
ongezien voorbij.
Want in de voorruimte, die bestemd was voor het publiek,

afgescheiden van de eigenlijke schepenzaal door een houten
afsluiting met kolommen, kapiteelen en Iriezen, waarvoor de
advocaten stonden te pleiten 2). is zij verborgen achter een .
houten deur, ja, achter twee deuren: een gemaakt van het
hout, waarmede de geheele ruimte is beschoten en daarachter
nog een van gesneden eikenhout.
Een ijzeren deur, die reeds bijna 600 jaren, zes lange eeuwen

op haar hengsels draa it en al dien tijd dit torenkamertje afsluit

1) Zelfs levende have bracht men van daar mee! Zoo werden dikwijls
uit Spanje en Portugal overgezonden leeuwen onderhouden in de Leeuwen
toren bij de Vischpoort.

2) Met hun papiercn op de houten rol, de eenige in Nederland bewaard
gebleven origineele "Rol-balk". van 6 meter en 57 c.M. lang!
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van het rumoer en de onrust der tijden, die aan de andere
zijde zich afspeelden. -

Dit brok ijzer, bestaande uit 22 aan elkaar geklonken ijzeren
staven, die zeer nauwkeurig naast elkaar op de 13 kortere
dwarsstaven vastgeklonken met 286 bouten zijn, welke aan
weerszijden tot een platte knop zijn uitgeslagen, sloot eens de
ingangspoort af van een ridderslot, een roofnest: de beruchte
Stins te Voorst, in Westerwolde bij Zwolle.

Dat was een der sterkste burch ten van het Sticht. Een groot,
kloek bouwwerk, vierkant van vorm 3), met muren van 80
voet hoog en 12 voet dik en met een voorburcht, ten Oosten
van de Stins ge1egen, die de nadering tot het eigenlijke slot
bijna onmogelijk maakte. Dit alles was omgeven door een
dubbele gracht, een buiten- en een binnengracht 4).

Wij moeten ook in gedachten 600 jaren teruggaan, om te
beseffen, welk een geweldige sterkte en weerstand een der
gelijk bouwwerk bezat. - Toen in 1836, dus 5 eeuwen na
de afbraak, de laatste brokken uit den grond werden gehaald,
vormden deze nag een massa steenen en metsdwerk van ruim
2500 kubieke meter.

Maar, voordat het zoover was, rnoest de burcht eerst Inqe
nomen en verwoest worden en dit was een zware taak. -

Zweder van Voorst, de laatste roofridder, die hier zetelde
en een onbetwiste heerschappij over het geheele landschap
uitoefende, was niet beter of slechter dan vele andere leden
van de ridderschap in die dagen. - De wereldlijke macht

3) Nog in de 13de eeuw werden in hct algemeen de kasteelen rond
gebouwd, hetzij volgens oude traditie op een kunstmatigen heuvel, hetzij
als waterburcht op het vlakke veld. Rozenburg, vlak bij Leiden, door
Dr W. C. Braat (van wien deze gegevens stammen) in 1939 opgegraven,
bleek in de 13de eeuw reeds vierkant te zijn gebouwd, maar toch nog,
evenals bij de oudere ronde burchten, met een .xlonjon", den zwaren
woontoren in het midden.

4) De oppervlakte van het terrein, dat de .binnenqracht omvatte, was
ongeveer 1 bunder 30 roeden groot. De muur zelf was ruim 240 meter
lang.
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van den Bisschop drong vanuit Lltrecht steeds verder op
naar het Oosten. Naar het Westen toch, waar de Graven
van Holland de sterke, gevreesde buren waren van den Ker
kelijken Heer, was expansie niet qoed mogelijk. Doch in het
Oosten, waar in het laatste van deze eeuw de burgers achter
hun muren en poorten zich gaandeweg tot krachtige corpo
raties aaneensloten, die zich met steeds grooter succes ge~
zamenlijk verzetten tegen de wil1ekeur en de schattingen van
de aIleen heerschende ridders en edelen, die steden als De-
venter, Campen, Zwolle, Hasselt, Vollenhove e.a. wisten hun
belangen te koppelen aan die van den Bisschop. Zij wenschten
rust en vrede voor hun handel en scheepvaart en zekerheid
tegen de onverwachte strooptochten van de omwonende land
heeren, de Bisschop wensohte wereldlijke macht, om in de ver
overde gebieden zijn kerkelijk bestuur te kunnen consolideeren.
Daarom gingen beiden samen.
Jan van Arkel, die in 1362 reeds 20 jaar bisschop van

Utrecht was, had geen gemakkelijk bewind gehad. Jarenlang
had hij, om de Iinancieele toestand van het verarmde bisdom
te verbeteren, zijn bisschoppelijk hof te Grenoble gehouden en
later nog te Verdun en Tours. Maar toen de wapenstilstand
met Willem IV, Graaf van Holland, in 1348 afgeloopen was
en er weer nieuwe onlusten dreigden, moest hij zich daar zelf
wel mede bemoeien en keerde naar deze gewesten terug.

In.den winter van 1360 op 1361, gelukte het hem de Dren
thenaren en Friezen "van Stellinckwerrif" 5) te onderwerpen,
echter ook niet eerder dan na een tweede in datzelfde jaar
gedane poging, zoodat hij .xmrtrent Lichtmisse weder in
Vreslant ghetoegen is". -

Nog in datzelfde jaar poogde hij, op verzoek van Kampen

5) Zie voor de Stellingwerven: in "De Nederlandsche Volkskarakters",
J. P. Wiersma "De Friezen" en t.a.p. H. J. Moerman "De bewoners
van Noord West-Overijsel".
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en ZwoIIe, ook met den heer van Voorst af te rekenen. Maar
de burcht was te sterk en de tijd van het jaar te laat. De
winter stond voor de deur en dan was het niet mogelijk voor
de belegeraars in het open terrein en zonder voldoende uit
rusting, het beleg door te zetten. Want die belegeraars waren
grootendeels maar gewone burgers, menschen die van huis en
haard en uit hun dagbezigheden waren weggetrokken, om
gezamenlijk te trachten, den brandsohatter en onruststoker
voor goed onschadelijk te maken. ~ Maar ook hier deden zij
niets voor niets. Moest de Bisschop aan de edelen, die hem
hielpen, kasteelen en landschappen in pand afstaan, de steden
vroegen privileges op het gebied van handel en zelfbestuur.

Doch de Bisschop wilde niet langer wachten, want Zweder
van Voorst had uit wraak nog op 14 October van dat jaar
de voorstad van Zwolle in brand gestoken en 70 man in..een
hinderlaag gelokt en gevangen genomen. Zwolle was er dus
dadelijk voor te vinden en ook Kampen en Deventer lieten
zich overhalen. Van de edelen hielpen hem zijn ned Otto van
Arkel en Eduard van Gelre. Zoo werd het be1eg "dijnsse
daghes nae Sonte [acopsdach" om de sterke Stins geslagen.

"Dyt Slot Vorst was het sterrickste hus in 't gansse sticht
van Uttert", schrijft Avent toe Boecop. ~

Muren van 4 meter dik en 26 meter hoog. Poortdeuren van
zwaar samengeklonken ijzer 6). Een slotheer, die een vechtjas
was en een bezetting, die wist, wat op het spel stond en die
bij een verovering alles te verliezen had.

Maar Jan van Arkel pakte de zaak geducht aan. Allerlei
nog van de Romeinen gecopieerde belegeringswerktuigen wer
den aangevoerd. Groote stootbalken, die in rekken gehangen
en door vele mannen in een zwaaiende beweging gebracht, met
dof gedreun op de muren beukten, zware werpwerktuigen,

6) W. Nagge, Historic van Overijsel, p. 150: Die deuren of poorten
des selven huises waren van dick ijser gemaeckt.
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blijden of ballisten genaamd, die groote steenen kogels, tot
500 pond, met een doorsnede van drie voet, zgn. bombard
steenen, naar binnen slingerden en die door de daken heen
ploften 7).
Er waren "evenhoogen, de sambuca's der Romeinen, houten

torens op wielen, waar vanaf de hoogste verdieping gestreden
werd of van waar een valbruq werd neergelaten, om de ver
dediqer van de hooge muren te verdrijven ~). De belegerden
verzetten zich met hand en tand, deden uitvallen, fabriceerden
grijparmen, die de beschuttende dekzeilen en huiden van d~
blijden en muurbeukers wegtrokken en de mannen, die er mee
werkten, blootstelden aan kokende olie en water, steenen en
een hagel van pijlen 9). Ook werd reeds buskruit gebruikt,
maar de uitwerking daarvan scheen nog zeer gering te zijn 10).

De bisschop hield vol. Steeds meer yolk stroomde van uit
den geheelen omtrek toe, daar de kans op succes scheen toe
te nernen, maar toch was het waarschijnlijk noodig gebleken,
nogmaals voor den winter te wijken (het was reeds begin
November), wanneer niet een pientere geest het volgende ver
zonnen had.

7) In het hek op de bewaarplaats van steen en afbraak aan de Ijssel
kant te Kampen, ligt nog een 20-tal ronde steenen, Bombardsteene of
Klooten, van 16 tot 20 duim .middellijn, welke voorheen met de Blijden
werden geworpen; daaronder zijn twee zeer groote ronde, van omtrent
drie voet diameter, elk meer dan 500 ponden wegende. Men heeft deze
steenen ballen bij het afbreken van den Keizer- en Keizerinnen-torcn
(in 1818) te voorschijn gebracht, daarbij werd ook gevonden een menigte
kleinere steenen kogels, welke vermoedelijk na de uitvinding van het
buskruit uit zgn. steenstukken geschoten werden.

(Overijsselsche Almanak 1838 Herbern van Putten pg. 124/125.)
8) Zie Camper Kronijk 5de stuk: de Friesen bestormen 't Kasteel van

Vollenhove uit een dergelijke toren,
9) Chron. auctius [oh. de Beka in Matthaei Anal. III pg. 256.
10) In het beleg van Rozenburg in 1350 werd het buskruit gebruikt

om het Kasteel mee te bernen. M. v. d. Houve - Handv. Chron. pag. 132,
Zie voor het gebruik van buskruit hier: de Kameraarsrekening van

Deventer van 1362: "op Palmavont bi Lubberte Hoftinghe en den arm
borstierre dott zij dat donrecruyt makeden 6 st. - 4 deniers, -'-

Item omne zes lederne budel daer men donrecruit in dede 4 st. - 8 den,
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Nadat in de voorburcht een bres was gemaakt en deze be
stormd en ingenomen was. vatte men het slot zelf aan. Men
rarnmeide de muren vanaf een drietal drijfwerken over de
grachten. totdat deze op drie plaatsen bressen vertoonden en
de hoofdtoren door de geworpen zware keien was ingestort.
Daarna werden, inplaats van deze brokken steen en groote

ruwgehouwen koqels, rottende dieren, gestorven koeien, geiten
en schapen, mest en allerlei drek bij hoopen tegelijk over de
muren binnen de sterkte g~worpen 11). Het was geheel nieuw,
deze haast modern .aandoende wijze van bestoken van den
vijand, dit tot overqave dwinqen, door hem. op welke rnanier
dan ook, physiek onmachtig te maken tot verdere tegenstand.
Later werd deze onsmakelijke manier nog herhaaldelijk toe

gepast 12). maar in deze streken was dit nog nooit vertoond.
Dit was afdoende. De verpestende stank. de onmoqelfjkheid,
om al die rottende dieren weer te verwijderen en het drink.
water. dat er door bedorven en onbruikbaar werd (de uit
eindelijke opzet!). dat alles dwong Zweder tot overgave. De
Bisschop was het beleg moede. De burgers verlangden naar
hun steden en dagelijksche beziqheden, want al 15 lange weken
duurde het beleg en zoo ging men dan in op de voorwaarde,
dat de slotheer met zijn bezetting met behoud van leven, goe~
deren en wapenen mocht aftrekken. Reeds het volgende jaar
stierf Zweder van Voorst in ballingschap.
Maar de Stins te Voorst had opqehouden te bestaan! De

boeren uit de omtrek werden bijeengeroepen en zullen met

11) Dumbar Anal. II pag. 132
van Hattum I pag. 181
Brumanus schrijft: Suollae instructae quatuor machinae, quae sordes.

stercora aliaque immunda Iossir immitterent, quo et a quandi usus prae
diceretur, foetereque insolito torquerentur. -

12) 1422: de Hussieten werpen tonnen vol mest en onreinheid in het
slot Karlstein. 1504: Johann von Sagan. grootste bezitter van het Vorsten
dom Gloqau, gebruikte bij de belegering van het slot Gloqau, dat met
het andere kleine gedeelte aan Anna. weduwe von Teschen, toebehoorde,
deze zelfde methode.
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lust en ijver hun vernielzucht hebberi botgevierd. Alles werd
er uitgehaald, leeggeroofd en weggevoerd en to en werd de
geheele stins met den grond gelijk gemaakt. De grachten
werden gedempt, de muren afgebroken. De steen werd ge
deeltelijk gebruikt, om er later de toren der St Michielskerk
te Zwolle mee te bouwen en werd, als verhaald, nog 500 jaar
later een hoeveelheid van meer dan 2500 M3 uit den grond
gehaald en gebruikt om den weg van Kampen naar Zwolle
te "bevloeren" 13),

Daar reeds bij de verwoesting zoo grondig alles was leeqqe
plunderd en weggesJeept, was het niet te verbazen, dat bij
deze laatste optuiming slechts nog enkele kleinigheden ge
vonden werden en beperkte zich dat tot een spoor, een stijq
beugel, een schaar, enkele sleutels en diverse punten van
pieken of pijlen.

Maar het doel was bereikt: de Stins was verwoest en de
Kamper burgers kregen van Jan van Arkel voor hun hulp,
behalve de bedongen privileges voor hun stad, als deel van
de buit een ijzeren poort- (of toren-] deur, die zij naar Kam
pen hebben meegevoerd 14).

13) Dat dit een succes was blijkt weI uit het voIgende:
Toen Koning Willem 1, tijdens zijn bezoek aan OverijsseI op 7 en 8

[uni 1837 deze weg bereed, droeg deze weg, die door het gemakkelijk
verkrijgbare materiaal slechts fl. 30.000 had gekost, "de goedkeuring weg
van aile deskundigen en ook van zijne Majesteit den Koning, die den
zelven bij Hoogst Deszelfs reis door een qedeelte van dit gewest heeft
gepasseerd"

en iets verder lezen wij: (pag. 42)
Een afzonderlijke vermelding verdient de Mac-Adam weg van Zwolle

naar Kampen, welke op dczelfde wijze is aangelegd als kort tevoren de
weg van Zwolle naar de Riesebos (gedeelte van den weg van Zwolle
naar Hasselt}, welke nu tot Iaatstgemelde stad wordt voortgezet. Tot op
.het vorig jaar was men in de noodzakelijkheid, om door het Iage Masten
broek of Iangs een grooten omweg van Zwolle en Kampen tot elkaar
te komen, thans rijdt men met het meeste gemak in een uur tijds dezen
afstand, terwijl men aan dezen nieuwen weg een korte rigting heeft weten
te geven. Het waren de nog overige puinhoopen en bedolven fondamenten
van de eenmaaI zoo beruchte Stins te Voorst, waarvan men voornamelijk
de puinlaag van dezen weg heeft gevonden.

14) W. Nagge. Historie van Overijssel t.a.p.
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Deze deur, waarvan wij de samenstelling hiervoren reeds
beschreven hebben, heeft een flauw gebogen vorrn, zooals ook
op bijgaande afbeelding duidelijk te zien is. Het vermceden
is gewettigd, dat zij oorspronkelijk in een ronde muur of toren
een plaats heeft gehad 15). Volgens een kenner van oud ijzer
en smeedwerk duidt deze constructie van vele smalle, samen
geklonken ijzeren rcepen erop, dat dit een voortbrengsel van
smeedkunst is, dat nog enkele eeuwen v66r de XIV~de eeuw
ontstaan is, toen men nog geen geheel van groot formaat
vervaardigen kon. Het groote trifolium-slot, zoo genoemd, om
dat het met klaverbladen is versierd, dat erop is vastgeklonken
met een geheel ander soort bouten, dagteekent typeerend uit
de XIV -de eeuw en zal dus aangebracht zijn, toen men, met
den bouw van het Raadhuis gereedgekomen, in 1362 en 1363
de laatste hand aan het binnenwerk ging leggen.

Immers het Ieit, dat deze deur op drie zware, in de muur
vastgemetselde duimen draait, v66r het kamertje in de Sche
pentoren, is een bevestiging van het vermoeden, dat in die
jaren het Stadhuis reeds was gebouwd en het binnenwerk
bijna gereed was, want in het massieve metselwerk past de
deur precies en zou daarom de datum der voltooiing van dit
bouwwerk op 1363 gesteld kunnen worden, waarvoor ik hier
onder nog enkele nadere aanwijzingen mededeeI 16).

15) Mej. C. J. Welcker, de Gemeente-archivaris, verschafte+mf met
groote welwillendheid de volgende gegevens betreffende het smeedwerk
van de deur en de bijzonderheden betreffende den bouw van het Oude
Raadhuis. (Zie noot 16 en 17.)

16) WelJicht is het mogelijk, dat de bouw van het oude Raadhuis niet
van eene hand is en in verschillende perioden tot stand gekomen. Het
is immers bekend, hoe dergelijke kostbare bouwwerken dikwijls 'stagnatie
ondervonden van de onrust der tijden en slechts voortgang hadden, wan
neer er wederom een tijdperk van rust en welvaart was aangebroken.
Llit de Oudste Foliant blijkt dat in 1360 een belangrijk bedrag door de
stad werd opgenomen, hetgeen steeds geschiedde, wanneer een bouwwerk
moest worden uitgevoerd.

Ook is het vermeldingswaard, dat in 1364 Rutqer van Ceulen burger
werd van Campen, als belooning voor zijn diensten. Zijn werkzaamheden
bij den bouw der St. Nicolaas- of Bovenkerk en bij den bouw der Onze
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Hoe dan ook, de deur werd aangebracht en was een daqe
lijksch bewijs van overwinning en zege op den gehaten ridder,

Maar hiermee was de taak van de deur nog niet beemdiqd.
Hij sloot de torenkamer af, waarin de zgn. "Geheime Secre
tarie" was, een vertrek dus waar wel de belangrijkste acten,
stukken, privileqien en brieven van de stad werden bewaard
en waar tevens bescheiden en het contante geld waren opqe
borg en in een ijzeren kist, de zgn. Stadskist.

Welk een goede regeling!
Want teen in 1543 van 4 op 5 Februari. op Vastenavond,

door het harde stoken in het "waeckhuijs", beneden in het
Raadhuis. de van hout opgetrokken schoorsteen in brand vloog
en het geheele gebouw in vuur en vlam zette, sloot de Ijzeren
Deur de verder rondom naar buiten stekende torenkamer z66
goed af, dat alles, wat daarachter opgeborgen was, behouden
bled. Van het geheele Raadhuis stond alleen voor een ge
deelte nog net muurwerk overeind. Van den toren evenwel
behoefde men slechts de spits en het bovengedeelte te ver
nieuwen 17).

Lieve Vrouwen kerk of Buitenkerk, dateeren eerst van enkele jaren later
nm. van 1369. Kreeg hij derhalve zijn burgerrechten als belooning voor
zijn werk aan het oude Raadhuis?

Hierbij zij nog opqemerkt, dat de vroegere baldakijns en consoles der
oude beelden aan het Raadhuis en restanten in het portaal van de Buiten
kerk, duidelijk overeenkomst vertoonen met het werk, dat nog van hem
in het Raadhuis van Keulen bekend is.

17) Het muurwerk van den toren dateert dus nog uit de XIV-de eeuw.
Zie voor het verschil in stijl tusschen de voet van de Schepentoren en

de herstelde torenspits het artikel van A. J. Reijers in de Kamper AImanak
1929. De beelden van het oude Raadhuis (de Moed, de Kracht. de Matiq
heid, de Trouw, de Gerechtigheid en de Weldadigheid) hebben vooraI bij
dezen brand van 1543 geIeden. Zij werden in de jaren 1933 tot 1938 door
nieuwe vervanqen, gebeeldhouwd door [oh. Polet Jr. De oude beelden,
ondergebracht in de Cellebrocderspoort, stammen volgens de Stadsrekc
ningen uit verschillende perioden en zijn slechts de restanten van dieqene,
welke eertijds "rontomme het Raethuus' waren aangebracht en die bij
een latere verbouwing aan den Westgevel van het Raadhuis geplaatst
werden.
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Zoo heeft deze oorlogsbuit na bijna 200 jaren de stad een
belangrijke dienst bewezen. Meende men vroeger steeds, dat
bij dezen brand in 1543 de belangrijkste stadspapieren ver
brand waren, o.a. het stuk, waarbij aan Kampen het stads
recht werd verleend, evenals b.v. de brief van Hendrik van
Vianden, betreffende de toewijzing van wei-den en vissche
rijen, zoo maken latere onderzoekingen het tot een aan zeker
heid grenzende waarschijnlijkheid, dat deze stukken reeds v66r
den brand op een of andere manier moeten vernietigd zijn.
Men denkt dan aan de water snood van 27 December 1249
op St Jansdag, zooals Peter Thabor in zijn kroniek ver
meldt 18).

Immers men weet, dat dank zij de ijzeren deur het kamertje
van de Geheime Secretarie gespaard bleef en het is niet aan
te nernen, dat hetgeen bij die gelegenhei!d verloren ging, en
wat z60 belangrijk was voor de Stad, ergens anders in het
gebouw (b.v bij de loopende stukken onder de zittingen der
Schepenen, waar ook bergplaatsen waren) zou zijn opge~
borgen 19).

Het stadhuis werd in de volgende jaren (van 2 April 1543
tot 11 Februari 1544) weer opgebouwd, maar onveranderd
bleef het torentje (waarvan de houten met leien bedekte spits
ingestort en de daarin hangende schepenklok naar beneden

18) Zie CI. J. Welcker, in "Overijssel" 1931, pag. 635. "Kort over
zicht der Geschiedenis van Kampen": "temeer omdat het oudste in
Kampen bewaard gebleven archiefstuk van 1251 dateert".

19) Reeds in 1466 heeft de Secretaris, Jacob Bijndorp, ons in zijn kro
niek ("de Annalibus qaedam nota") niets omtrent de oudste geschiedenis
weten mede te deelen. -

Ook in Boghermans Repertorium mist men daar alles. Deze Secretaris
van Kampen kreeg in 1541 opdracht, om een verzameling van privilegien
en rechten van de stad te vervaardigen. Begonnen 16 Juli 1541, voltooid
5 Aug. 1542. Bogherman wist omtrent de oudste geschiedenis ook niets
met zekerheid.

In dit verband zij nog vermeld, dat toen waarschijnlijk weI een ander
belangrijk stuk verloren ging, het bewijs nm. dat Kampen tot de Hanze
behoorde, daar een aanteekening in het archief luidt: "Die brieff der stad
van Colne, dat wij in den Hanze zijn, Iicht in des borgemeisters comtoir
affter des secretarii rugge in een runde doese" (CI. J. Welcker Idem t.a.p.)
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gevallen was op het steenen gewelf, dat scheurde en-nog de
sporen ervan draaqt ) en daarin de archiefruimte, afgesloten
door de deur.
Nu zijn in dit vertrek opgeborgen in een eikenhouten loket

kast de oude charters en de oudste registers, waaronder unica
zijn van groote waarde, als de Oudste Foliant, het Gulden
Boek, het Boek van Rechten, het Diqestum Vetus, en vele
andere. Tenslotte staan op eenvoudig grenenhoute~ planken
hier de RechterlijkeArchieven, in perkament gebonden rechts
acten, die het Rijk aan de stad in bruikleen heeft gegeven 20).
Veilig staan deze geestelijke schatten achter de IJ zeren Deur

op hare zware, roestige scharnieren, die reeds zes eeuwen het
blijvende bewijs is van Kampen's roemruchtig en groot ver
leden.

Febr.JMrt. 1940. Mr ENNEMA.

20) Omdat de stad een eigen oud archief bezit, onder beheer van een
archivaris. -

Nadat de Raad der Gemeente Kampen besloten had tot afqifte aan
het Rijk van de rechterlijke archieven, welke in 1811 in het Oud-Archief
dier Gcmeente waren achtergebleven, heeft de Minister bij beschikking
van 21 Mei 1885 no. 316 de teruggave gevorderd van de stukken, welke
bij beschikking van 7 [uli 1879 tot wederopzegging aan de Gemeente
Kampen ter bewaring waren toevertrouwd.

Deze archieven van voormalige rechterlijke collegien te Kampen, worden
daarna ter bewaring in het Gemeente-Archief van Kampen toever
trouwd, bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, dato
5 Mei 1887, no. 831, afd. Kunsten en Wetenschappen.

Behalve de reeds vermelde bronnen werd nog de ondervolgende litera
tuur geraadpleegd:

Arent toe Boecop. Kronijk.
Mr van Engelen van der Veen. Zijn door den Raadhuisbrand van 1543

de oudste Kamper Archiefstukken verloren gegaan?
F. A, Hoefer. Bezienswaardigheden te Kampen.
E. D. J. de Jongh Jr. Kampen. Heden en Verleden,
Mr. J. Nanninga Uitterdijk. Geschiedkundig overzicht en rnerkwaardiq-

heden van Kampen.
W. Nagge. Historic van Overijssel.
C. H. Peters. De Nederlandsche Stedenbouw.
Clara J. Welcker. Kort .overzicht der Geschiedenis van Kampen. Opqc

nomen in Overijssel 1931.
De Overijsselsche Almanak van 1836, 1837, 1838, 1853.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
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