
OVER HET
OUD-HOLLANDSCHE BURGERHUIS,
HET HOEKPERCEEL OUDESTRAA T- BLAUWEHANDSTEEG, ZUIDZIJDE,

TE KAMPEN

EN

EENIGE MEDEDEELINGEN OVER KAMPER BOUWGESCHIEDENIS

DOOR

A. J. REIJERS.

Werd verleden [aar de voorgevel van het Olde Vieishuus
aan, de Oudestraat alhier op zoo geslaagde wijze qerestau
reerd, een jaar later was het weer een oud en merkwaardig
gebouw hier ter stede, in het opschrift genoemd, dat, in
slechten toestand verkeerende, herstellinq noodig had.

Hier meende men niet tot restauratie te kunnen overgaan,
want na onderzoek was gebleken, dat men tot afbraak van
het pand moest besluiten, echter met de bedoeling de 17e
eeuwsche geveltop in zijn ouden vorm, met gebruikmaking
van oude materialen. te herbouwen. Genoemd hoekperceel
is thans reeds gesloopt en de muren zijn grootendeels al
weer opgetrokken.
Wij zien dus straks een nieuw gebouwd huis, met een

bovengevel. welke nog herinneren zal aan zijn 17e eeuwschen
voorganger. De details van dezen geveltop met .zijn zand
steenen proflelen. ornamenten en fraaie sierankers, zullen
evenwel toch weer door belangstellenden met vreugde
worden aanschouwd, want deze onderdeelen, vooral de
ankers, zijn vervaardigd door bekwame meesters. die door
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hun werk tot ons nog spreken van "de Glotie van het
Ambacht". 1)

* *

Het is natuurlijk, dat de inrichting van een huis wordt
bepaald door het doel waarvoor het wordt gebouwd, door
de wijze waarop het zal worden bewoond en gebruikt.

Een "toehuis" is uiteraard weer zeer verschillend ten aan
zien van een winkelhuis. Is het een koopmenshuis, dan vinden
we het pand weer dienovereenkomstig ingericht.
Ook zijn huizen aan rivieren gelegen, in plaatsen dus met

handel en scheepvaart, waar men de goederen soms uit het
voor den wal liggende schip naar de zolders kan hijschen,
vanzeIfsprekend weer anders van inrichting en dus ver
schillend met die in "droge" streken, waar geen scheep
vaart is en al het benoodigde "per as" over den weg moet
worden aangevoerd. Hier denken we b.v. aan Twente.
De planverdeelinq. het voorhuis of de winkel, de woon

kamer, de open plaats, de hoogten der verdiepingen, het wordt
alles bepaald door het gebruik, dat van het huis moet worden
gemaakt. Markante verschillen leveren b.v. wel het huis
van den veehouder en de bouwhoeve.
Waar nu woning en bedrijf in de 17e eeuw nog niet

gescheiden waren, gaf ook dit zijn eigenaardig karakter.
In vroeger eeuwen bewoonde vrijwel .ieder burger zijn

eiqen huis. Ieder koopman woonde in zijn perceel, had
daarin zijn woonruimte, winkel en bergzolders. VeeIal was
zoo'ri koopmanshuis een familiehuis, hetweIk soms langer
dan een eeuw deze1fde Iamilie tot eigenaresse had, zoodat

1) De titel van een onlangs verschenen boekwerk, waarin met liefde en'
bezie!ing voor het ambacht de meest uiteenloopende bedrijven en ambachten
in hoofdtrekken worden behandeld, door J. B.Th. Spaan. Llitqave n.v. Querido,
Amsterdam.

De meerdere waardeering voor handwerk en ambacht is begrijpelijk. In
het Handelsblad van I Aug. 1941 (Avondb'ad) Jazen we zelfs een artikel
over: ..Den Ade! van het Ambacht".
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de "zaak" dan ook meermalen van vader op zoon en klein
zoon overging. Hierdoor bleef de oude inrichting van het
huis lang bestendigd. En al kwam het huis soms in andere
handen dan die der Iamilie, dan bleef gewoonlijk de hier
gevestigde zaak toch nog voortbestaan.
Zoo' n familiehuis had vroeger veelal een gevelsteen of uit

hangbord. waarop een afbeelding met opschrift, waarnaar
het huis werd genoemd en menige familie heeft haar naam
aan die van haar huis ontleend.

Een paar voorbeelden.
De vermaarde zeevaarder Willem IJsbrands Bontekoe

was in 1587 te Hoorn geboren. In zijn huis, Veerrnans
kade 15. vindt men nog den qevelsteen, waarop een bonte
koe is afgebeeld. Hoewel deze zeevaarder eigenlijk Dekker
heette, bleef hij toch Bontekoe.
Werd hij op zee gepraaid. dan was zijn antwoord: .Lk

ben Willem IJsbrandts Bontekoe, van Hootn",
Jochem Heyndricxs werd geboren in het laatste kwart der

16e eeuw te Amsterdam in een huis op den Zeedijk. waar
de Swarte hondt, op een bord geschilderd. aan den gevel
hing. Hij was later admiraal in Hollandschen dienst en heeft
zich onderscheiden als een dapper en beleidvol vlootvoogd.
In 1606 woonde hi] "In de Prins van Oranje" (een herberg
door zijn vrouw gedreven) in de Nes op den Noord-hoek
van de Pieter Jacobstraat. Als Admiraal Swartenhondt is hij
te A'dam overleden in 1627.

De bekende dichter Gerbrand Adriaansz. Bredero (of
Brederode}, geboren 1587 in de Nes te Amsterdam, in het
huis waar de heer van Brederode aan den gevel prijkte,
ontleende, evenals zijn familie, zijn naam aan dit uithangbord.

Meer voorbeelden zijn te noemen, maar wij willen ons
bekorten.

Behalve uit doopnamen zijn ook veel familienamen ontstaan
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uit de naam van de plaats, de streek, de boerenhoeve waar
men woonde of gewoond had, aan het beroep, dat men
uitoefende enz.

Er zullen te Kampen nog wel zijn, die zich herinneren
"Klaas de Veerrnan", die het voetveer op Seveningen be
diende. Ook hij en zijn familie ontleenden hun naam aan
hun beroep. n.l. dat van veerman.

* *
Amsterdam enKampenwaren in vroegere eeuwen als handels

steden wel in grootte. echter minder in aard, verschillend.
Ons heeft dat aan het water gelegen oude Amsterdam

der 17e eeuw dan ook steeds geboeid.
In de oude Amstelstad ronddwalende, langs Y. Warmoes

straat, Geldersche Kade en aangrenzende smallere straatjes
en stegen. hebben wij, oude huizen bekiikende, nog goed
bewaarde interieurs en winkels qezien, welke vrijwel met
die van het vroegere Kampen overeen kwamen.
Wie wat meer wenscht te weten van het handeldrijvende

Kampen der vorige eeuwen, kan, niet alleen aangaande
huizenbouw, maar ook op ander terrein, van cud-Amsterdam
veel leeren.
Aan de Ykade, later in het Damrak (destijds Het Water

geheeten) bij de Oude brugsteeg. lagen de drie Kamper
beurtschepen op Amsterdam varende. Aan het Y had en
heeft men nog den Kamper steiger en vroeger was er het
Kamperhoofd bij den Schreierstoren. waar deze schepen liq
plaats hadden. De dienst van deze beurtvaart werd door
Kampen geregeld en bepaald en wel z66. dat er steeds een
schip in een der beide steden voor den wal lag. het derde
schip was dan in de vaart.

Ook had Kampen de zorg voor de betonning over de
Zuiderzee van den Ijssel naar het Vlie, wat later door
Amsterdam werd overgenomen.
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In een van die mooie oude Amsterdamsche pakhuizen aan
de Leidsche gracht Nos 38~40, waar de firma Heijbroek &
Co haar opslaqruimte heeft of heeft gehad, vonden wij in
den gevel een gebeeldhouwd steentje. waarvan wij ter plaatse
een teekening maakten. Het stelt voor een qufrlande met
bloemen versierd, waarop het woord CAM PEN. Zie de
figuur hieronder.

Dit alles herinnert aan de vele relaties tusschen beide
steden. 2)

* *
Tot beter begrip van het hier te behandelen onder

werp, achten wij het gewenscht eenige bizonderheden om
trent oude Amsterdamsche burgerhuizen, die ook voor
Kampen sprekend zijn, mede te deelen. Wij maken dan

2) Zic o.m.: Opkomst en hloei van Amsterdam, door Dr H. Brugmans ;
Opkomst van den handel van Amsterdam door Dr H. J. Smit; De ontwik.
kelingsgang van Kampen tot ornstreeks 1600 door Dr E. Rijpma.

En Dr P. A. Meilink, De Nederlandschc Hanzesteden tot het laatste
kwartaal der XIVe eeuw
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gedeeltelijk gebruik van een beschrijving, welke de geleerde
kenner van oud-Amsterdam, J. A. Alberding Thijm, daarvan
geeft. 3) * *
Onze burgerhuizen, omstreeks 1600, waren anders inqe

richt dan de woningen, die in de laatste halve eeuw en ook
heden zijn of worden gebouwd.

De gang, welke de verbindinq uitmaakt met de kamers
of de keuken, was aileen in patricische huizen aanwezig.

Het was regel. dat men letterlijk "met de deur in het huis
viel". Men meldde zich aan, schellen waren er niet, door
gebruik te maken van een sierlijke bronzen deurklopper.
Had men geklopt, dan werd spoedig opengedaan, want in
het voorhuis woonde men gewoonlijk, terwijl een klein om
de vloermat getimmerd portaaltje den bezoeker buiten de
woonruimte (voorhuis) hield. Ook diende dit portaaltje voor
tochtkast.
Eerst in de 2e helft van de 17e eeuw maakte men voor

toehuizen (de deur was gewoonlijk in het midden van den
gevel) de sydelkamer (zijkamertje), die bij toenemende wel
vaart wat grooter werd, weI als "mooie" kamer werd in
gericht en dan gewoonlijk was afgesloten. Dit gold uiteraard
voor de meer breedere huisperceelen van gegoede burgers.

Later was het de binnenkemer, achter den winkel, waar
het gezin woonde. Het voorhuis was dan uitsluitend winkel.
Hier yond men de toonbank en de winkelkasten, de droge
en de natte maat. Het zonlicht viel over de vrij-laqe buiten
luifel heen, door de open vensters van de voorpui en door
het versierde snijraam 4) boven de deur op de te verkoopen

3) Alb. Thijm, Portretten van Joost van den Vonde!.
4) Deze van hout vervaardigde en van sierlijk snijwerk voorziene

ramen hebben een oude traditie, Ze worden thans niet meer qemaakt,
maar men ziet ze, dan in eenvoudigen vorm, nog meermalen aan huizen
welke zelfs nog ± 1860 zijn qebouwd.

Een mooi voorbeeld vindt men in het naburige Hasselt, hoven de deur
van het hoekhuis, waarin de firma Hupkes op de Hoogstraat, hoek Royer
plein aldaar, haar bakkerszaak drijft.
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goederen en op de vierkante donkerblauwe en witte vloer
tegels.

Door de onderramcn der voorpui en de openstaande
bovenhelft der voordeur (de onderdeur was gewoonlijk qe
sloten) had men uitzicht op de straat, wanneer althans de
winkelgoederen, in het venster onder de Iuifel gelegen, dit
niet verhinderden.

Deze luifels had den reeds een geschiedenis. Zij werden
n.l., door meerdere welvaart, in Amsterdam reeds in de
14e eeuw aan de puien gemaakt.

Had men een "toehuis", dan was er geen pui en geen
winkel. In den gevel had men, behalve de deur, daarvoor
dan kruisvensters, waarvan de onderste helft veelal gesloten
was. (Men zie de interieurs van Pieter de Hoog en andere
oud-Holl. schilders). ,...-

OUD ol-l-.\tJINKELHUl5
MET Pu I EN LVlFe.r....122



Voor het gemis aan uitzicht stelden de bewoners zich dan
schadeloos door een druk gebruik te maken van de stoep.
Trottoirs kende men nog niet. Dikwijls was dan aan iedere
zijde van de stoep een gemetselde zitbank, door hout afqe
dekt, geplaatst.

Daar kwam men bijeen om de nieuwtjes van den dag te
bespreken. daar zat men bij goed weer des Zondags tusschen
en na kerktijd.

Ook had men, vooral bij hoekhuizen maakte men die
dikwijls, op de stoep aan den hoek van den gevel een pot
huis, Dit werd wei voor spoelkeuken gebruikt, maar ook
verhuurde men het voor werkplaats aan een schoenmaker
of voor bergplaats aan een kruier.
Zoo'n pothuis was uiteraard klein, ongeveer in oppervlak

2 bij 3 M., terwijl het een hoogte had van circa 2.30 M.
Een vijftal voorbeelden:
Te Kampen kan men zulke aanbouwsels nog zien aan een

bakkerij: het hoekhuis over de Doopsgezinde Kerk, Broeder
weg No.9 - Groenestraat (West);
aan het huis, vroeger genaamd .Het Melkmeisje", Burg

walstraat (Zuid) - Boven-Nieuwstraat (Oost);
aan het hoekperceel Burgwal. hoek Geerstraat (Noord) en
het hoekperceel tegen de stadzijde van de Koornmarkts

poort (Noord).
Weggebroken is het pothuis van het hoekhuis Hofstraat

(Oost) - Geerstraat (Noord).
Dikwijls had men boven den winkel en de binnenkamer

een "opkamer" of .Jusschenkemer", welke gewoonlijk inqe
stekenkemet, ook wel .Lnsteek" werd genoemd en veelal
niet hooger was dan 2.40 M. Deze insteken, gewoonlijk
boven de winkels als slaapkamers in gebruik, kwamen reeds
ongeveer 1525 voor. Ook in de 17e en nog in de 18e eeuw
werden deze kamers vee! gemaakt.
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Vooral de vermaarde 17e eeuwsehe bouwmeester Ph.
Vingboons (waarover straks meer) ontwierp ze veel "neffens
de zoldertrap", als hij zegt, bij zijn huizenbouw te Amster
dam en elders.
Voor zoo'n insteek maakte men de toegang vanaf de

trap, waarvoor dan op vloerhoogte dezer kamer een bordesje
in de trap (gewoonlijk een spiltrap] aanwezig was. Men ziet,
een eomfortabele bewoning, naar onze begrippen, was het
niet. En zeker niet, wanneer we weten, dat de "eramers"
of winkeliers er geen bezwaar in zagen om met vrouw en
kinderen een gedeelte van den winkel als dagelijkseh verblijf
te gebruiken.
Was het huis wat klein en waren de zolders gevuld met

koopwaren, dan was het een der insteekkamers (gewoonlijk
die boven de binnenkamer] waar het middagmaal en de
boterham werden gebruikt. De binnenkamer was bestemd voor
den heer des huizes en diens vrouw met de jonggeborene.
De oudste doehters hadden hare slaapsteden in de sorns qe
deeltelijk in den grond gebouwde keuken en de zoons, of
anders de dienstbode, hadden meermalen hun bedstede in
den winkel. Dan boven het ter zijde aan de voorpui gelegen
zijkamertje, dat gelijkvloers ook wel als "eomptoir" (kantoor)
werd gebruikt.

* *

De oude winkelhuizen te Kampen, en ook elders, zijn
veelal in de 18e of begin 1ge eeuw, dus rond 1800, ver
bouwd. Toen heeft men ook verwijderd de oude puien met
de luifels. Deze huizen hadden, na vermelde verbouwing,
aileen nog boven de bin n e n k a mer hun insteek, die dan
als slaapkamer werd gebruikt. De insteek boven den winkel
werd in dien tijd gewoonlijk verwijderd.
Daarvan was het gevolg, dat de winkels een bizondere

verdiepingshoogte verkreqen , n.1. de hoogte van den ouden
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winkel plus die van de vroeger daarboven gelegen insteek.
Oude winkels met een hoogte van 4.80 M. komen dan

ook meermalen voor.
Als gezegd, men verwijderde to en ook de oude pui met

luifels en daarvoor maakte men hooge kozijnen (door muur
werk opgesloten) voor ramen en deuren.

Dit valt nog op te merken aan de veel rond 1800 ver
bouwde winkelhuizen.

Ook het hier te beschrijven hoekhuis, Oudestraat-> Blauwe
handsteeq, was daarvoor een sprekend voorbeeld. Ook daar
had men, ter vervanging der vroegere pui, aangebracht
zware, bizonder hooqe, houten, tusschen muurdammen qe
plaatste, deur- en raamkozijnen. Men zie daarvoor bij
gaande afbeelding.

Ook het Gothische huis te Kampen, kreeg, toen het in
1816 zijn oorspronkelijke kruisvensters moest verliezen, een
zelfde onderbouw: dammen en deur- en raamkozijnen.

Bij de restauratie van 1908 werd dit alles verwijderd en
de oude toestand hersteld.

Het is duideljjk, dat die hooge kozijnen ook meerdere
lichtschepping tot doel hadden.
Wij zouden nog eenige huizen met insteek- of tusschen

verdieping boven de woon- of binnenkamer kunnen noemen.
Ons bestek echter vordert beperkinq, daarom een voorbeeld
van dit type.
In het huis van den heer W. Peddemors, Oudestraat No.

95, hoek Noordziide-Koldenhovensteeq, vinden wij nog zoo'n
origineele insteek, welke ook in vroeger jaren als slaapruimte
dienst heeft gedaan.

Daar zien wij vanuit de daaronder gelegen woon- of
binnenkamer (achter den winkel) op vloerhoogte van deze
tusschenverdieping .meffens de trap", een oude eiken balk,
versierd door een hoI profiel met rozetten, zooals men dit
ongeveer 1525 te Kampen nog deed.
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Een voorbeeld dezer versiering vindt men nag hier ter
stede aan deurkozijnen van het Gothische huis (Openbare
leeszaal), bijv. aan het kozijn tusschen lees- en studiezaal
op de Ie verdieping.

Dit wijst er op, dat reeds in het eerste kwart der 16e
eeuw insteken werden gemaakt en doet oak zien, dat dit
huis een "Gotisch huis" is geweest, evenals vrijwel aIle
voorname gebouwen aan onze Oudestraat, waarvan vele
nag oude aanwijzingen bezitten.

Wij meenen nu nag een paar huizen te moeten noemen,
die, zeldzaam, nag de insteek tot den voorgevel hebben
doorloopen. Zulke huizen vindt men te Kampen recht over
de Vischsteeg op de Oudestraat. Het is het huis, thans
sigarenwinkel Bouwes, No. 126 en het hoekhuis No. 128
daarnaast aan de Broederstraat grenzende. Beide pan den
waren begin 1ge eeuw nag een perceel.

* *'"Gaan we nu de evolutie in de gevels der huizen na, dan
kan men zeggen, dat in iedere halve eeuw zich een ver
andering voltrekt.
Wanneer we ons bijv. bepalen omtrent den Biedermeier:

tijd (am de jaren dertig der vorige eeuw en daarna) dan
vindt men vensterspiege1tjes in de houten raamkozijnen aan
de straatzijde. Deze spiegeltjes hadden den typische naam
van spionnetjes. Men kon naar buiten zien zander gezien te
worden. In het midden der ramen van deze kozijnen plaatste
men dan gewoonlijk aan de binnenzijde, tegen het glas,
blauwe raamhorren am den voorbijganger den blik naar
binnen te beletten. Men wilde knus, "gezeIlig", thuis zijn
en niet bekeken worden.
Thans zijn de spionnetjes en raamhorren verdwenen en

kijkt men meer "vrijmoedig" naar buiten door den v66r
den gevel uitgebouwden erker. Oak schuwt men niet meer
den blik van den voorbijganger.
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Bepalen wij ons tot het onderwerp dat de aanleiding
tot dit artikel was:

HET HOEKPERCEEL TE KAMPEN

AAN

DE OUDESTRAAT EN BLAUWEHANDSTEEG.

Positieve gegevens, een jaartal of naam, welke eenige
historische houvast zouden kunnen geven, zijn ons niet
bekend. Ongeveer ruim 60· jaren, mogelijk nog veel langer
tijd, heeft dit pand dienst qedaan voor den mattenhandel
der firma S. N. Kalf & Zoon, eigenaresse van dit perceeL
Deze firma heeft het pand verkocht en thans is eigenaar
de heer C. H. L. Lijs alhier, die nu een nieuw huis, ter
vervanging van het oude, bouwen laat.
Wij zijn dus aangewezen op een stijl-critische beschouwinq.
Bij de afbraak bleek, toen de fundeering bloot kwam, dat

die, wat samenstelling aangaat (daarover later meer}, overeen
komt met gebouwen te Kampen uit de laat -Gothiek, begin
15e eeuw, of mogelijk nog uit een oudere periode. Dit be
vreemdt niet, wanneer we weten, dat het bedoelde huis stond
aan de Oudestraat en daarvan wel op het oudste gedeelte.
Ais hoekhuis zal het altijd wel een winkelhuis aijn geweest

en dan was het vooral in de 17e eeuw gebruikelijk, dat
zich in zoo'n pand een bakker vestigde. Nog veel vindt men
oude bakkerijen in .hoekperceelen. Ook wijst daarop het
bekende rijmpje:

"De bakker van den hoek,
Die heeft vannacht geblazen
De bollen die zijn gaar,
Ze liggen voor de glazen".
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V 66r de afbraak hebben WI) 10 het huis eens rond qe
gekeken. We vonden het zeer verwaarloosd en grootendeels
waren de vertrekken uitgebroken, zoodat het 17e eeuwsche
plan der beqane-qrond-verdfepfnq moeilijk te herkennen was.

We zagen 16e eeuwsche, zware eikenhouten moerbelken,
dragende op geprofileerde balksleutels, terwijl eiken kinder
balkjes de velden tusschen deze zware balken vulden.
De oude winkel aan de straat vonden we nog en aan de

zuidzijde, aan den voorgevel, vonden wij nog het door eiken
kinderbalkjes overdekte kantoortje van ongeveer 2.20 M.
hoogte. Verder zagen wij achter den winkel de resten van
den woonkamer, blijkens het plafond, welke kamer aan de
open plaats gelegen was.
Op deze plaats stond, los van het huis, een gebouwtje,

dat vroeger als pakhuisje dienst had gedaan. Het was van
17e eeuwsche steen gemetseld en het bezat meer herinne
ringen aan dien tijd.
De keuken, waarvan weinig meer te zien was, [de geheele

begane grond diende laatstelijk, evenals de zolders tot pak
huis], was, meenen we, gelegen naast de woonkamer, ook ?p
de plaats uitzicht gevende. Boven had men de bergzolders
waar oorspronkelijk de koopmansgoederen werden opqesla
gen en waar genoemde firma hare groote hoeveelheden
matten voorhanden had.
Ook hier waren de zolders en balken in hoofdzaak gelijk

aan de reeds genoemde.
De spiltrap was gedeeltelijk nog aanwezig en zal wei toe

gang hebben gegeven tot de aangrenzende tusschenverdieping
(insteek), die ook daar naast de trap gelegen zal hebben.
Verder meenen wij te kunnen verwijzen naar de hiervoren
medegedeelde beschrijving van het oud- HoIIandsche burqer
huis in het algemeen.

* *
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Kunsthistorisch zegt ons de ooorqeoel aan de Oudestraat
nog het meest, evenwel moet worden opgemerkt, dat
behalve de voorqevel, ook de zijgevel aan de steeg, de fraai
gemetselde achtergevel en het afzonderlijke pakhuisje .op de
open plaats onmiskenkaar nog tot de 17e eeuwsche archi
tectuur te rekenen waren. Vooral den op het Oosten gelegen
achtergevel met zijn warrnv roode handvormsteen en mooi
kartelende muizentand, kantige vensters en bogen, was een
fraai stuk metselwerk, dat er nog deugdelijk uitzag.
De Renaissance ~gevel aan de Oudestraat had

westelijke regenslag en vorst veel geleden, zoodat
moeilijk te herstellen was.
Nog even gaan wij terug naar de 17e eeuw.
In die eeuw, toen men aan dit huis, zoowel voor-, zij-,

als achtergevel, ter vervanging van het laat -Gothiekr, pand
had opgetrokken, heeft men de oudere eiken moer- en
kinderbalken met balksleutels gespaard.

De indeeling, de planverdeeling der verdiepingen, zoo
kunnen we aannemen, zal overeengekomen zijn met de toen
gebruikelijke, door ons reeds beschreven.

door
die

* *'I-

DE RENAISSANCE GEVELTOP AAN DE OUDESTRAAT.

Deze geveltop, architectonisch voor ons van het meeste
belang, was gemetseld van baksteen, afgewisseld door
steenhouwwerk van zandsteen uit de groeven van Gildehaus.
bij Bentheim.
Op onze afbeelding zien wij, dat boven de drie houten

raamkozijnen der eerste verdieping de oude, 17e eeuwsche
bouwvormen bewaard gebleven waren.

De waterlijst, waaronder aangebracht waren vier fraai
gesmeede sierankers, was de scheidingslijn tusschen het metsel
werk van omstreeks 1830 en dat van de 17e eeuw.

Wei waren bogen, aanzet- en sluitstukken door een dikke
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verflaaq bedekt en had de schilder over deze zandsteen
werken ..netjes" voegen qepenseeld, alsof het metselwerk
was, toch kon de kenner de oorspronkelijke bouwvormen
nog wel ..aflezen".

Aan beide zijden was genoemde top aan den voet op
gesloten door twee ..klauwstukken", hebbende ongeveer
een S~vorm, eindigende aan de onderzijde in een spiraal
of volute. Deze twee ..klauwen" waren begrensd aan de
onder- en bovenzijde door twee horizon tale waterlijsten,
waartusschen vier vensterluiken in qroefsteerr-omlijstinq en
een 17e eeuwsch deklijstje.

Op dit lijstje waren drie seqrnent -booqvormiqe ontlastinq
bogen gemetseld, voorzien van aanzet- en sluitsteentjes.

Boven de tweede waterlijst, waarop twee ballen voor
bekroning, was aanwezig een dubbel-venster met twee luiken,
welk venster ook weer op de bekende 17e eeuwsche manier
door een zandsteenen lijstje was afgedekt. Hierboven zag men
ook een seqment=booqvormiqe ontlastingboog met. genoemde
steentjes. De sluitsteen hiervan, in het midden, was uit
gemetseld en had een gebeeldhouwde engelkop met vleugels
ter weerszijden, op welke sluitsteen de bekronende tenant
in het bovengedeelte van den top zijn steun vond.

Ongeveer halverwege den tenant zag men een daartegen
..doodloopend" lijstje, waarboven twee meer rijk~geprofileerde
lijsten, overstekend en rondom het muurwerk loopende.

Tusschen de beide bovenste waterlijsten waren. vrijwel
los van den tenant, geplaatst twee sierlijke ojiefvormige
vleuqelstukjes, welke herinneren aan die van den topgevel
der Broederpoort te Kampen. Verder werd de door ons
afgebeelde top bekroond door een op voluten dragende
zandsteenen bal.

Wij meenen hier de aandacht te moeten vestigen op de
zes buitengewoon fraaie, sierlijk qesmeede ankers, die in

130





Topgevel Broederpoort te Kampen.
Ontwerper Th. Berendtsz
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hun verschillende vorrnen ook de fantasie van den bekwamen
smid toonen.

Dan was er nog het prachtige nokanker tegen den tenant.
Dit anker boog aan de bovenzijde, waterpas voor den geve1
uit en eindigde daar in een bloem met gestyleerde lelie
bladeren, meeldraden en stamper. om in botanischen trant te
spreken. Deze ankers waren op juiste wijze in het metsel
werk qeplaatst, ter wille der verhoudinqen, waardoor een
rustige speling in het metselwerk verkregen werd.

Wij vertrouwen, dat zij straks in den nieuwen gevel
weer op deze wijze hun plaats zullen krijgen.

* *"
Wanneer wij ongeveer wenschen te bepalen, in welken tijd

deze top. en dus het geheele Renaissancehuis. na afbraak van
zijn voorganger. het Gothische. zal zijn gebouwd. dan is daar
voor o.i. doeltreffend tusschen dit huis en eerder genoemde
Broederpoort te Kampen een vergelijking te maken.
Wellicht werd deze poort gebouwd in 1615, echter geeft

een jaartal boven de trapdeur van deze poort in het zand
steenen latei te lezen 1619. Mogelijk dat er bij den bouw
onderbreking heeft plaats gehad. Hoe het zij, dit verschil
is hier van geen beteekenis.

Deze poort heeft aan de stadszijde een trapqevel, welke
in den trant van Hans Vredeman de Vries is opgetrokken.
Eveneens heeft deze top aan beide zijden .ldeiuostukken",
welke een beter lijnenspel bezitten dan die van het onder
werpeliike hoekhuis.

De lijnen dezer klauwstukken van de poort hebben een
krachtige buiging. terwijl die van ons hoekhuis een meer
slappen vorm hebben. Deze krommingen zijn niet veer
krachtiq, niet actief, meer barok van neiging. Dit wijst er
op, dat dit huis, en dus ook deze topqevel, in de 17e eeuw
later is gebouwd dan meergenoemde poort.
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Dan is er nog dit verschil, dat van de "klauwen" dezer
poort het hol en rand door een verticaal zandsteenen bandje
verbonden zijn. Bij onzen geveltop gaat het hol direct met
een knik in het rond over, wat een minder actief lijnenspel
geeft. Bekijkt men beide gebouwen dan zret men die ver
schillen duidelijk.

Wij verrnoeden, dat de beide schuine qevel-afdekkinqen
van ons hoekhuis uit lateren tijd zijn dan die van den qevel.
Zij adem en een anderen geest dan het bovenste deel met
den tenant, dit geldt ook voor de Svvormiqe klauwstukken.

We zouden de onderstelling willen wagen, dat deze geve1
(lettende op het bovenste qedeelte) een trapgevel kan zijn
geweest en dat de "trapjes" door westenreqen en vorst
veel hadden qeleden, zoodat men ze dan zou hebben afqe
broken. Ook zou het mogelijk kunnen zijn, dat, ter plaatse
van de. schuine deklijsten, vroeger gebogen zandsteenen
contoeren de gevel hebben opgesloten, ongeveer zooals
voormelde Broederpoort dit nog laat zien en genoemde
Svvormiqe "klauwen" dit doen vermoeden. Daarvoor zou
men dan later beide schuinc, rechte gevelafdekkingen hebben
aangebracht.

In dit verband is het hier merkwaardiq, dat het proflel
dezer beide schuine afdeklijsten niet accordeerende is met
het horizontale lijstje, daar waar ze beide aan de bovenzijde
dit lijstje ontmoeten. Dit horizontale lijstje heeft een zuiver
17e eeuwsch profiel : van de twee schuine deklijsten meenen
wij dit te moeten betwijfelen.

Het blijkt dus, dat niet met zekerheid kan worden gezegd,
wanneer de geveltop van ons hoekpercee1 zal zijn gebouwd.

Echter wil het ons, op grond van het bovenstaande, voor
kornen, dat het jaar van den bouw op omstreeks 1635 zou
kunnen worden geste1d.

* *"
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Wij zouden niet volledig zijn, wanneer hier niet werd
gesproken over de drie steun- or schraagbogen, welke dwars
over de Blauwehandsteeg tusschen de beide over elkander
gelegen hoekperceelen waren gemetseld en nu bij de afbraak
verwijderd zijn. Waarom die steunbogen daar zijn aangebracht
is .een vrij belangrijke aangelegenheid, welke ons er als van
zelf toe brengt hier te vermelden

EENIGE MEOEOEELINGEN
OVER

KAMPER BOUWGESCHIEOENIS.

Wanneer we met belangstellenden, gewoonlijk waren dat
zij, die van elders aan onze stad een bezoek kwamen bren
gen, over onze Oudestraat wandelden, dan was het steeds
merkwaardig hoe die steunbogen werden bekeken en stereo
tiep werd dan de belangstellende vraag tot ons gericht:
waarvoor dienen die bogen eigenlijk? - Oat waren natuur
lijk geen bouwkundigen, maar voor den niet - technicus was
die vraag begrijpelijk.
Zelfs de redactie van het nu helaas niet meer verschij

nende, fraai-verzorqde tijdschrift "B U I TEN" vroeg ons
eenige jaren geleden, onder toezending van foto's, omtrent
die bogen een verklarend artikel. Wel een bewijs, dat de
vreemdeling er met belangstelling tegenover stond.
Aan dit verzoek hebben wij destijds voldaan. We mogen

dus aannernen, dat wij met het volqende den lezers van
deze almanak een dienst bewijzen.
In de eerste plaats zij opgemerkt, dat dit alleen te Kampen

voorkomt aan stegen welke loodrecht op de Oudestraat uit
loopen.
Thans zijn de beide stegen, waarover zuIke bogen "ge

slaqen" zijn, nog de HOl1tzagersteeg, aan de Westzijde der
Oudestraat geIegen, met twee rijen, n.l. de onderste rij met
vier, de bovenste met viif bogen en
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verder de Koldenhovensteeg aan de Oostzijde der Oude
straat, waar ook twee rijen, hier ieder met vier imposante
bogen boven eIkander zijn gemetseld. Hierdoor heeft die
steeg een zeer typisch karakter.
Over de ook loodrecht op de Oudestraat uitloopende

Geerstreet (na de Oudestraat de oudste straat der stad .en
geIegen aan de Westzijde van die straat) was het ook noo
dig steunpunten dwars over de straat aan te brengen, tegen
de zijgeveIs der beide hoekhuizen aan de Oudestraat. Even
wel, men achtte blijkbaar de Geerstraat te breed om daar
over schraagbogen te metselen, zoodat men hier maar liever
de oplossing heeft gezocht door dwars over de Geerstraat
aan te brengen horizon tale houten dwarsbalken met dito
muurstijlen. Hierdoor verkreeg deze straat een zeer typisch
karakter, zoodat zij dan ook, vroeger meer dan thans, door
de ter markt komende landlieden uit den omtrek, weI
Balkenstege werd genoemd. 5)
Wij herinneren ons, ruim 45 jaren geIeden, dat de eiqe

naren van de tien huizen,. gelegen aan de Westzijde der
Oudestraat en ten Noorden van de Geerstraat, ieder een
deel moesten bijdragen in de herstellingskosten, toen de niet
meer betrouwbare steunbalken en muurstijlen over deze
straat door nieuwe vervangen moesten worden. Dit werd
door de gemeente gevorderd, omdat de zijmuren dezer per
ceelen op verontrustende wijze naar de Geerstraat over
hellende, door die balken werden gesteund.

5) Bij een afbraak van een huis in 1932 vonden wij in de Geerstraat
(Zuidzijde) bij den BurgwaL een gevel in houtvakwerk en metselsteen
opgetrokken en baksteenmuurwerk van z 9 "Klooster- of reuzenmoppen",
metende 31 x 16 x 8 eM Wei de oudste baksteensoort ooit te Kampen
gevonden.

Gewoonlijk komen steenen van zulk formaat het eerst voor in de I Ie.
en niet later dan in de He eeuw. Hieruit zou kunnen volgen, dat de
voormalige Pat e r s k e r k , aan het andere einde der Blauwehandsteeg
(Noordzijde), ongeveer in de 14e eeuw moet zijn gebouwd, want wat het
ondergedeelte betreft, is zij opgetrokken van deze reuzenmoppen.

134



Deze hers telling werd van gemeentewege onder leidinq
van den stads-architect W. Koch uitgevoerd.
Toen later, in 1906, zes dezer oude perceelen, vanwege

den gevaarlijken toestand waarin de zijmuren verkeerden.
moesten worden afgebroken, waren wij er getuige van, dat
ter hoogte van de 2e balklaag deze muren, soms 1.00 M.
dik, naar de Geerstraat overhelden ongeveer 1.20 M.

Men bedenke, dat wij hier zijn in het alleroudste plekje
van Kampen en dat deze muren gemetse1d zullen zijn, toen
men, ongeveer 1345, te Kampen in steen begon te bouwen. 6)

Op den grond van deze zes perceelen bouwde men er vijf.
Het oppervlak van het kleine huisje, bewoond door Hce]
hamer, werd bij den grond van het aanqrenzende, grootere
pand gevoegd.

* *...
Voor zoover wij weten maakte men te Kampen niet eerder

een paalfundeering dan toen de Nieuwe'toren werd gebouwd.
Het plan dezer fundeering is ons niet bekend. Een teeke

ning daarvan is in ons stadsarchie] niet te vinden en de
bouwmeester Ph. Vingboons, publiceert den door hem qe
bouwden toren (zijn grootste werk) niet in zijn uitgave van
zijn "voornaemste qebouwen".

WeI wordt in desbetreffende archiefstukken verrneld, dat
200 boomsparren, 69 juffers (dunne sparren), 66 lange sparren
en "greinen" balken worden aangekocht voor deze fundeering.

Echter weten we van de constructie eigenlijk niets, alleen
lezen wij, dat Mr Hendrick Gusbert, de "princepaal timmer-

6) Aan de Westzijde van de Oudestraat werd ecrder dan aan de
Oostzijde (gelegen in het winterbed der toen nog niet door dijken en
kaden begrensden IJssel) gebouwd.

In 1344 bezat de stad reeds een eigen tichelwerk voor steenen en dak
pannen, welke zij voor den kostenden prijs den burgers beschikbaar stelde.

Dit vond zijn oorzaak in bestrijding van brandqevaar. Voordien waren
de huizen en huisjes gewoonlijk van hout gebouwd en met riet of stroo
gedekt, waardoor dikwijls brand ontstond.
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man" van dit werk, de houten rooster maakte, terwijl het
heiwerk werd uitgevoerd van 5 Mei tot 15 Juni van het jaar
1649.
We onderstellen, dat men op de heipalen een houten

rooster (een horizontaalliggend, van zwaar hout samengesteld
raamwerk) heeft aangebraeht. 7)
Wat andere oude fundeeringen te Kampen aangaat, is ons,

na persoonlijk onderzoek, gebleken, dat de Buitentoren (die
der R.K. Kerk) en de beide 15e eeuwsehe zijschepen der
Bovenkerk (van de portalen tot bij den toren) niet op palen
zijn gefundeerd.
Hier vonden wij onder het metselwerk z.g. "slieten"

(elzenhouten palen van ongeveer 14 eM. in middellijn en
lang + 1.40 M.) een hoek van 450 makende met de lenqte
riehting van den muur. Over deze laag werden weer, lood
reeht daarop, slieten gelegd. Zoo gesehiedde dit twee of
meerdere rnalen, al naar gelang de te bouwen muur "zwaar"
zou worden. Op deze slieten werd dan in de lengterichting

•

7) Deze onderstelling wordt gesteund door de hier voor ons onderwerp
belangrijke mededeeling:
Ook van het voorm. raadhuis (nu paleis) op den Dam te Amsterdam was

van het heiplan en van het heireqister niets bekend. Gegevens voor revisic
werden blijkbaar destijds niet gemaakt. Toen evenwel in 1939van dit gebouw
de hei Iundeerinq moest worden onderzocht, bleek dat de palen ieder lang
waren 12.50 M. en dat dit heiplan met groote vakkennis was uitgevoerd.
Hier waren de .p.rlen, evenals wellicht die onder den Nieuwcn torcn te
Kampen, omringd door een houten r o o s t e r w e r k met dw a r s b a l k e n ,
welke te Amsterdam met z.q. zwaluwstaarten en verrnoedeltjk met ijzeren
pennen bevestiqd waren om het zijwaarts uitwijken van dit roosterwerk
te verhinderen. Hiervoor zie men verder de med deelingen van Ir J. de Bie
Leuveling Tjeenk in het Bouwk. Weekb ad Architectura No. 10 van 1939.

Van hct paleis te Amsterdam werd met het heiwerk begonnen 30 Jan.
)648 (blijkbaar geen streng Winter) en dat voor den Nieuwen toren hier
ter stede nam een aanvang op 5 Mei 1649, dus een [asr en ruim drie
maanden later.

De Kamper Magistraat, te Amsterdam op informatie uit, vroeg daar
inlichtingen omtrent de fundeerinq van den toen voltooiden toren der
Nieuwe Kerk aldaar Daar zal wellicht Vingboons bij aanwezig zijn qe
weest. En zeker zal deze bouwmeester het heiplan van het Amsterdamsche
raadhuis (paleis) hebben gekend en daarrnede voor zijn torenbouw te
Kampen zijn voordeel hebben gedaan.
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van den muur een laag rijshout aangebracht (lang twijqhout)
ter dikte van + 0.60 M., waarop de gemetselde fundeering
steun vond.
Op ongeveer dezelfde wijze waren en zijn ook nog voor

name particuliere gebouwen aan de Oudestraat gefundeerd.
Het hier besproken hoekhuis Oudestraat- Blauwehandsteeg

had op 1.35M. onder de straat, onder de gemetselde fundeering
eerstens een rij lange dennenpalen, in de lenqte-rtchtmq van
den muur liggende, waarop men genoemde slieten, lang
+ 1.25 M., dwarsmuurs had aangebracht. Op de hoeken
vond men een paar korte palen. Rijshout werd hier niet
gevonden.
Aan dit hoekhuis waren dus niet anders dan 2 lagen hout

werk onder de steenen fundeering gemaakt. Echter bleek in
tusschen, dat ook deze fundeering zeker tot de 15e eeuw
gerekend moest worden, en dat vroeger hier een "Gothisch"
huis heeft gestaan, wat in de 17e eeuw voor een ander
plaats moest maken. Ook bleek hier toen daardoor dat men
op de laat-rniddeleeuwsche fundeering weer had gebouwd de
'17e eeuwsche muren van het huis, dat nu is afgebroken.

Dit type van fundeeringen werd te Kampen voor gebouwen
van beteekenis in de late Middeleeuwen gewoonlijk toegepast.

Gedurende de eerste 150jaren zullen die fundeeringenwellicht
voldoende zijn geweest voor de te dragen last van het muur
werk. Echter door den "last der jaren", soms ruim 3 eeuwen,
gedurende welke deze fundeeringen werden belast, "knepen"
die dieper in den grond, kwam er "zetting" en Weken ze zij
waarts uit. Daardoor ontstond buitenwaarts wijkmq van de
daarop dragende zijmuren aan de straat of aan de steeg. En
deze wijking ging crescendo, zoodat men dan schraagbogen
of houten balken aanbracht om den in hellenden stand ver
keerenden muur te brengen in een toestand van rust.
Dit zal ongeveer, te oordeelen naar het steenformaat en
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de steensoort dezer bogen, geschied zijn omstreeks het
midden der 17e eeuw.

En thans, in de 20e eeuw, zijn wel de meeste, echter nog
niet alle, "uit ~het ~Iood" staande muren, als hier bedoeld,
door anderen vervangen.

De boven omschreven wijze van fundeeren op slieten en
soms met rijshout, waarop het muurwerk werd aange1egd,
vinden wij niet alleen bij groote particuliere gebouwen te
Kampen, ook, als gezegd, bij den reeds genoemden, naar
het Z.W. overhellenden Buitentoren en voorme1de beide
zijschepen der Booenkerk.

Van den Booentoren, die de onderste tien M. 24 c.M.
voorover helt en tot aan de spits 39 M. hoog is, vermochten
wij ondanks ontgravingen en vee1 moeite de fundeering niet
te vinden. We1 bleek ons, dat hier het straatniveau in den
loop der eeuwen 1.40 M. was aangehoogd.

Deze toren had, ook al om gevaar te keeren, aan den
Westgeve1 twee schuin gemetse1de steunbeeren. Deze zijn,
na onderzoek, in 1932 verwijderd, omdat zij, zoovet: kon
worden nagegaan, los van den muur stonden, dus niet als
steunpunten dienst zouden doen.

EvenweL bij de afbraak bleek, dat deze tien M. hooge
beeren in het midden, ze waren zwaar in grondvlak 2.20 X
2.00 M., tot 3 M. boven den grond in den ouden hellen
den Weste1ijken torenmuur waren gemetse1d. Daarop had
dus ruim 2 eeuwen de toren steun gehad.
T oen evenwe1 deze twee steunbeeren waren verwijderd,

begon de toren in N. W. richtinq uit te wijken en wel per
etmaal 3.5 m.M., gemeten op 30 M. hoogte. Daaraan moest
natuurlijk spoedig een einde komen. (Men zie de teekening).

Nu hadden wij (ons was de zorg voor dit werk toever
trouwd) de fundeeringen van beide weggebroken steunbeeren
behouden en deze (ook op voormelde wijze op slieten echter
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zonder rijshout, gefundeerd) waren nog in zeer deugdelijken
staat. Dit was aanleiding, om daarvan weer gebruik te maken
en met intandingen enz., onder den grond beginnende en
hoogerop doorloopende, tot 10M. boven de straat, maakten
wij toen onze vrijwel niet zichtbaar zijnde steunbeeren met
gevolg, dat toen wij 2 L/2 M. hoven den grond hadden qe
metseld, de toren weer volkomen in rust was gebracht.
Thans zijn van den Boventoren de ontsierende oude steun

beeren door die, welke wij hebben doen metselen, vervanqen.
Deze hebben op straathoogte. v66r het oude qevelvlak, een
dikte van 0.44 M. Zij loopen met een aftanding naar omlaaq,
onderqronds, tot dat zij steun vinden in de oude fundeeringen
van de weggebroken beeren.
Dit werk werd uitgevoerd in voorjaar 1932.

Over torenfundeeringen te Kampen sprekende, willen wij ,
volledigheidshalve hier nog het volgende mededeelen.
De Nieuioetoren, zoo wij weten door Vingboons op palen

qebouwd. wijkt op een in het oogloopende wijze voorover
in Z.W. richting. In 1714 heeft men daarvoor dan ook aan
den Westgevel twee schuine steunbeeren gemetseld.
Ook de Schepentoren, (die van het oude Raadhuis) helt

aanzienlijk naar het Oosten. Beide torens wijken van de
daartusschen doorloopende Oudestraat af. Hieruit zou kunnen
worden afqeleid, dat deze straat op het meest vaste qedeelte,
zeker op het oudste en hooqste qedeelte, van Kampen's ouden
bodem gelegen is.

* *'"
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Wanneer wij over Kamper bouwqeschiedenis schrijven,
zouden wij aan onvolledigheid schuldig staan, wanneer dan
niet aan den beroemden hiervoren vermelden

BOUWMEESTER PHILIP VINGBOONS

eenige woorden werden gewijd. Want deze architect heeft
voor Kampen meer beteekend dan men gewoonlijk weet of
vermoedt.

Vingboons was een beroemd architect, die vooral te
Amsterdam (zijn woonplaats), maar ook elders, zelfs in
Hamburg, zeer voorname bouwwerken volgens zijn ont
werpen heeft uitgevoerd.

Te Kampen bouwde hij met eenige onderbrekinq, zoo we
weten, den Nieuwentoren, en wel in de jaren van 1649
tot 1664.

Vingboons gaf in 1648 en 1678 in het licht twee qroot- .
folio plaatwerken met text, n.l. zijn "Afbeelsels det ooor
naemste gebouwen uit alle die Philip Vingboons geordineert
heeft", De uitgave van 1648 verkocht hij zelf: die van 1678,
zoo lezen we op de titelpagina daarvan, was ook "bij Joan
Blaeu te koop";

Deze vermaarde boekverkooper en uitgever van beroemde
land- en zeekaarten, alsmede van fraaie stedeplattegronden,
woonde te Amsterdam "op" Het Water (nu Damrak) "in
de Vergulde Sonnewyser", over "de Oude Brugge", dus
over de ons meer bekende Oude Brugsteeg.
Nu is het merkwaardig, dat Vinqboons' Nieuwe toren,

naar wij weten zijn grootste toerk, niet voorkomt in de door
hem gepubliceerde "Afbeelsels" zijner "voornaemste qe
bouwen" van 1678; we zagen, dat deze toren toch reeds
14 jaar eerder, in 1664, werd voltooid.
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Reeds in 1923 werd door ons er op gewezen [voor zoo
ver wij weten werd dit nog niet eerder opgemerkt), dat
Kampens Oude Stadsherberg (thans Hotel Dijk, aan de
Ijsselkade) met vrij groote waarschijnlijkheid als 'n ontwerp
van Ph. Vingboons is aan te merken. Daarvoor mogen nu
nog eenige nadere bizonderheden. ons vermoeden steunende,
volgen.

Als gezegd, werkte deze architect van 1649 tot 1664 aan
voormelden toren. Hij zal dus in dien tijd meermalen met
het Kamper beurtschip van Amsterdam aan onze stad een
bezoek hebben gebracht en met de stedelijke overheid van
gedachten hebben gewisseid over dit belangrijke bouwwerk.
"Vooral in de jeteri 1661, 1662, 1663, 1664 zien we Ving
boons dikwijls te Kampen", aldus Mr J. Nanninga Uitterdijk
in zijn "Merkwaardigheden van Kampen".
Nu is genoemde stadsherberg, volgens een daarin aanwezig

steentje (in den sokkel, Noordzijde] gebouwd in het jaar 1662.
Dit steentje, nu ingebouwd, maar destijds door ons qe

teekend, zag er uit als volqt:

GEBOUWD 1662
HERBOUWD 1865
.DOO~ H.BOS

_Ir

Wij weten dus, dat Vingboons in de jaren zestig der 17e
eeuw dikwijls te Kampen voor den torenbouw aanwezig was.
Waar nu deze bouwmeester meermalen te Kampen moest

overnachten, kan gebleken zijn de behoefte aan een voor
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die dagen comfortabele "herberg". 8) En is het dan niet
bijna vanzelfsprekend, dat door den Raad en Vinqboons
overleg werd gepleegd voor een door de stad te doen bouwen
stadsherberg, waartoe dan besloten zou kunnen zijn en waar
voor Vingboons, nu toch als architect' voor de stad werk
zaam, dan de bouwopdracht zou zijn verstrekt? .

Maar er is meer dat ons vermoeden steun geeft.
Raadplegen wij het genoemde plaatwerk, in 1648 door

Vinqboons uitgegeven, dan zien wij op plaat 34 een fraaie
kopergravure van het niet uitgevoerde .Eendt-hiujs", dat
gebouwd zou worden voor Frederick Alewijn "in de Be
dijkinge van de Beemster bij Purmerent".

W anneer we nu een ons beken'de afbeelding van de
Kamper Stadsherberg bekijken en de betrouwbare mede
deelingen raadplegen van hen, die het gebouw te Kampen.
voor de onoordeelkundige verbouwing van 1865. waarbii de
hoofdvormen toch nog vrijwel intact zijn gebleven. goed
hebben gekend. dan zien wij, dat de gevel van genoemd
landhuis en die van de oude stadsherberg merkwaardig veel
overeenkomst bezitten. 9)

We merken dan op, dat:
beide gebouwen dezelfde kroonlijst met driehoedig tympan

boven de goot hebben;
dat de over beide etages doorloopende pilasters dezelfde

[onische kapiteelen en bazementen bezitten;
dat we voor beide gevels vinden dezelfde sokkel (sous

bazement) met ongeveer dezelfde keldervensters;
dan zien we voor beide gebouwen dezelfde steenen trap

ontworpen. beide met opgang ter weerszijden. De teqen-

8) Hij logeerde dan te Kampen in de herberg van Engele van Opheusden.
Nanninga Uitterdijk, Merkwaardigheden.

9) Het is ons helaas niet mogelijk van deze twee gebouwen thans
een afbeelding tc geven. Wij hopen dit later te doen.
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woordige trap te Kampen, ook in 1865 verbouwd, heeft
thans haar opgang aIleen aan de voorzijde :

dan vinden we, wel merkwaardig! dezelfde zandsteenen
qufrlandes tusschen de lichtvensters van beide etages [voor
het landhuis ontworpen, voor de herberg te Kampen uit
gevoerd].

Oak hebben de twee pilasters, de middenpartij opsluitende,
van beide ontwerpen meer tusschenruimte (vanwege de breede
steenen trap) dan de ruimte tusschen de andere pilasters
bedraagt.

AIleen is er dit verschil:
De Oude Stadsherberg heeft naast de middenpartij ter

weerszijden een travee meer dan het landhuis, hetwelk met
de middenpartij te samen in vijf partijen is verdeeld. V oor
de stadsherberg zal meer ruimte noodig zijn geweest.

Maar de architectonische vormgeving, het gevelschema en
de geheele opzet van beide ontwerpen hebben treffend veel
overeenkornst.

Met het bovenstaande meenen wij te hebben aangetoond,
dat Ph. Vingboons waarschijnlijk als de bouwmeester van
Kampen's Oude Stadsherberg kan worden genoemd.

Wij hebben niet anders dan den stijl-kritischen weg kun
nen volgen. "Het wettig en overtuigend bewijs" vermochten
wij niet te leveren.

Wij hopen, dat archief-onderzoek hier nog eens de posi
tieve zekerheid brengen zal.

* *"

Oak op gronden van stijlkritiek vermoeden wij, dat Ph.
Vinqboons de ontwerper is van den fraaien gevel aan de
Greejschep, hoek Plantsoenstraat (Zuid) alhier. Hij draagt
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Huis met de dolfiinen, Graafschap Kampen.

Anno 1663.

Fete J. Voeten



Schutterspoortje aan de Nieuwe Markt te Kampen

Foto j. Voeten



Groote Poort van den Nieuwen toren te Kampen.

Ontwerp Ph. Vingboons.

Eoto J. Voeten

"



Poortje traptoegang Nieuwe toren Kampen.

Ontw. Ph. Vinqboons.
Foto J. Voeten.



het jaartal 1663, weer samcnvallende met de jaren dat
Vinqboons voor den torenbouw veel te Kampen vertoeft.

Deze Kamper gevel heeft haar prototype te Amsterdam.
En dat is hier merkwaardiq, want daar toch woonde Vinq
boons. Deze Amsterdamsche facade staat aan de O.Z. Voor
burgwal No. 19, recht over de Hcintje-Hoeksteeq en draagt
het jaartal 1656 in een gevelsteen.
Beide gevels, zeer waarschijnlijk van eenzelfden ont

werper. hebben veel verwantschap. Vooral de beide toppen
zijn verwant; beide worden door twee dolfijnen geflankeerd,
beide hebben het bekronende fronton dragende op twee qe
metselde pilasters, beide hebben eenzelfde met zandsteen
omzoomd ovaal venstertje in den top en meer overeenkomst
zouden we kunnen aanwijzen.

Ook het poortje van het voormalig Schuttersmagazijn te
Kampen aan de Nieuwe Markt toont sprekende verwantschap
met Vinqboons' Nieuwen toren. Om een paar voorbeelden
te noemen:

De beide schilden in de frontons van beide gebouwen zijn
bijna precies qelijk, evenals de vaasvormige bekroning boven
dit poortje en die boven de zijingangen van den Nieuwen
toren. 10) Het profiel der sluitsteenen en de zandsteenen stuk
ken in de bogen van beide monumenten, alsook de bewer
king (de frijnslag) van het steenhouwwerk, het stemt alles
overeen.

En waarom zou de stad voor de Kamper Schuttersvendels

10) Het schild van het Schutterspoortje was onder de qele verf bij
de restauratie van 1932 beschilderd met het alliantiewapen der echtelieden
J u r r i e n van I n 9 e n en 0 d iii a Mar ten s (een Kamper burqe
meestersdochter), gehuwd 15 Sept. 1633.

Het wapen van van I n 9 e n heeft op een blauw veld een qekeperde
balk in zilver. dat van Mar ten s is gevuld door drie zilveren lelies,
eveneens op een blauw veld.
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dier dagen den bouw van haar ,.stadsdoelen" ook aan
Vinqboons, toen toch voor Kampen als architect werkzaarn.
niet hebben opgedragen?

Wij meenen dan ook, evenals in genoemde Stadsherberg,
ook in den Kamper geve1 aan de Graafschap en in het
voormalige Schuttersmagazijn, te herkennen den meesterhand
van den architect Ph. Vingboons. Hier spreken de steenen.

We zullen, hopen we, de architectuur dezer gebouwen
later aan een meer kritische studie onderwerpen.

KAMPEN. September 1941.
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