
Kampen en de IJ sel.

Claes .Speceter was een Kampenaar, meer dan 500 jaar
geleden, die wat van de wereld gezien had. Hij had 'hehoord
tot de schippers van zestien Kamper koggen, die met zou:
geladen uit een Fransche haven gezeild waren, maar op de
Enqelsche kust werden aangehouden, want het was oorloq,
De Engelsche 'koning Richard II gebood, in 1387; de beman
ning van deze opgebrachte schepen, de Schuddebeurs, de
Godberaden, de Christo fer enz., met welwillendheid te behan
delen. We vinden Speceter ook in Zuid-Zweden (Schonen),
waar des zomers door onze stadgenooten druk gehandeld en
gevischt werd. Verder behoorde hij tot de bezoekers van de
thans Russische stad Reval, waar Kamper schepen zout heen
brachten en koren kwamen hal en. In 1342, omtrent vesper
tijd, werd een kogge, genaamd het "Welvaren van Kampen"
voor de mend van de Garonne door qewapende Spanjaarden
overvallen en geplunderd, evenals een tweede schip, dat ook
met wijn geladen was. Enkele iaren vroeger laadde Henrik
Blanke, "schipheer" van Kampen, garens en andere door
kooplieden uit Genua geleverde waren in een haven op de
kust van Bretaqne, zette koers naar Brugge, maar kwam -
door storm gedw,ongen, naar hij beweerde - terecht in Dene
marken. Deze en vele andere feiten leeren, dat onze Kamper
koggen veel gebruikt werden voor de vrachtvaart langs de
W est-Europeesche kust, voor een deel in dienst van de
wereldhaven Brugge, waar men tegen de winter de schepen
op de oevers van het Zwin trok, opdat ze het volgend voor
jaar weer hijtijds konden uitzwermen.

Kamper schippers voeren ook de IJ sel op en af, de water-
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straat naar Rijnland, naar Keulen, waar wijn, molenstecnen
en allerlei voorwerpen van. ijzer en staal te krijgen waren en
onze visch graag gekocht werd. De Rijnschippers waren hier
talrijk. 's Winters gingen ze met pijl en :hoog voor tijdverdrijf
op de papegaai schieten. Het mooie gildezilver van de man
nen van Sint-Anna wordt nog op het Raadhuis bewaard. Op
de Kamper jaarmarkten was het druk. De sradwas vol vreern
den en het ging er niet altijd even vreedzaam en ordeliik toe.
Nog grooter tceloop had de Deventer markt. Men mag ze,g~
gen, dat beide steden hun deeI hadden aan de internationale
handel van die dagen en dat hun waterweg de IJsel een rol
van eenige beteekenis speelde in het. goederenverkeer van die
tijd.
Wat er in later eeuwen gebeurde, kan aIleen even aan

qeduid worden. De wereldhandel - en weI van een veel
grooter wereld - concentreerde zich wat ons land betreft na
1500 vooraI in de HoIIands~he steden Amsterdam en Rotter
dam, stapelmarkteJ?- bij uitnemendheid. De schepen werden
steeds grooter, de havens en vaarwaters moest~n dus dieper
zijn. Ongelukkigerwijs werd de IJsel voortdurend slechter.
De monden van de IJsel verzandden oudanks allerlei gedokter

\

en van bovenaf kwam. vooral des zomers, te weinig water.
Er is een verhaaltje, telkens weer ten 'beste gegeven, dat men
in 1614 te Kampen verbood om met paard en wagen door de
IJ sel te varen, wat zou gebeurd zijn door menschen, die zoo
een tol wilden ontloopen. De waarheid is, dat men verboden
had om bij Seveningen door het Ganzendiep te rijden, omdat
hierdoor het grasgewas werd bedorven. Maar dat de Ijsel
als waterweg groote moeilijkheden gaf, is niet te ontkennen.
Er waren tijden, dat de beurtschippers op Amsterdam niet
binnen konden komen, en het fameuze kanaal, dat van de

, Cellebroederspoort naar zee is gegraven, en ook een tijdlang
dienst heeft gedaan, bleek op de duur zooals men toen zei
"kostverloren" te wezen.
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In de tijd van koning Willem I veranderde dat alles. Het
Keteldiep werd veel verbeterd en in 1838 verschenen hier de
eerste stoomhooten, de Admiraal van Kinsberqen en de Dru
sus, eigendom van de Rijn~ en IJselstoombootmaatschappij, die
een dienst Amsterdam-Keulen onderhield. De hoop, dat de.
IJsel als vroeger een belangrijke verkeersweg zou worden is
maar ten deele vervuld. De breede en diepe Waal won het
op de duur en de regeering diende in de eerste plaats de
belangen der groote havensteden. Maar, en dit is voor ons
de hoofdzaek. in onze tijd, voor Wereldoorlog II, was er een
veranderinq ten gunste waar te nemen in de positie van de

IJ sel en dus ook van de IJ selsteden.
De Maas kreeg in het Maas- W aalkanaal een goede ver

binding met de Rijn en de IJsel; het Twentekanaal, bij Zutfen
beginnende, kwam tot stand. De noordelijke proviricien kre
gen, van Lemmer uit,behoorlijke waterwegen naar Groningen
en Leeuwarden. Dit beteekent, dat in het Oosten van ons
land de kans bestond om een doorgaande, voor vrij groote
vaartuigen bruikbare verbinding van Zuid naar Noord te
vorrrien, waarin de IJ sel een schakel was. In de IJ selstreek
kwam eenig nieuw leven: de Oost-V eluwe werd een industria
gebied en in eeniqe IJ selsteden ontwikkelden zich ove rslaq
bedrijven. Het IJselverkeer werd drukker; er verschenen he
langrijk meer stoorn- en motorvaartuigen en daaronder coas
ters of kustvaarders, zeewaardige vaartuigen, die een directe
verbinding tot stand brachten tusschen Nederlandsche steden
en buitenlandsche havens. Men mag dus zeggen, dat tot op
zekere hoogte, een terugkeer tot veel oudere verkeersverhou~
dingen begonnen was. Van nog grooter beteekenis was het,
dat in het voorjaar van 1940 een wetsontwerp tot kanalisatie
van de IJsel werd ingediend. De regeering wilde het belanq
rijke Twente~kanaal niet doortrekken naar Pannerden, dus
naar het splitsingspunt van onze groote rivieren, maar de
IJsel zel£ maken tot een waterweg naar Twente van vol-
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doende vaardiepte, en Zoo tevens de genoemde verbinding
Noord-Zuid voltooien. In 1933 was het IJselvak Zutfen
Westervoort niet minder dan 210 ijsvrije dagen onbevaar
baar voor schepen met 2.5 m diepgang. Het plan-Albarda
waarborgde een vaardiepte van 2.7 m voor gemiddeld 337
dagen per jaar, en deze diepte is voldoende voor 1350 tons
schepen.

De oorlog, die zooveel vernielde of remde, heeft dit kana
lisatieplan terzijde geschoven, maar het is waarschijnlijk, dat
straks, als de econornische opbouw sterker staat, dezelfde
noodzaak om het Oosten een betere waterweg te geven, dit
plan weer naar voren brengt. De trein en de auto kunnen
veel, maar de waterweg blijft onmisbaar. En nu weer een paar
feiten. Het zwaar 'geteisterde Nijmegen wil de schop in de
grond steken. De gemeenteraad nam een voorstel aan tot het
maken van een haven en een industrieterrein aan het Maas
Waalkanaal. De kosten zijn geraamd op een millioen, maar
men verwacht, dat de regeering helpen zal. Deventer heeft
een soortqelijk voornemen. Men wil de stad "aantrekkelijk"
maken door een betere haven en een betel; gelegen fabrieks
wijk. Te Kampen was en is het gemeentebestuur in deze rich
ting actief. Dit beteekent, dat en havenverbeterinq en indu
strievestiging aIle aandacht hebben. lie voeg er bij, dat een
uitbreidingsplan, evenzeer een nuttige en noodige zaak, met
toekomstmogelijkheden op dit gebied zeker rekening zal hou
den. En ook, dat hier een streekbelang in het geding is, waar
bij de beide zijden van de IJsel betrokken zijn. In Kampen en
IJselmuiden zijn de belanqen van industrie, verkeer en huis
vesting reeds zoo dooreengemengd, dat het alqemeen belang
v66r moet gaan. Duidelijk gezegd: het vraagstuk van de
combinatie der 'gemeenten moet ook sociaal-economisch bezien
worden.
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Voor en tijdens de oorlog zijn er drie z.g. welvaartsrappor~
ten verschenen, voor de steden Deventer, Zwolle en Kampen.
De beide eerste zijn gedrukte, lijvige verhandelingen, door
een staf van medewerkers samengesteld en voorzien van
kaarten, grafieken en andere bijlagen. Een overvloed, en soms
ook een teveel, aan cijfers en andere gegevens, alles dienende
om na te gaan hoe het economische leven en de bevolking
zelve opqebouwd zijn en welke richtlijnen te geven zijn voor
de welvaartspolitiek van deze steden. Van bescheidener om
yang en beperkter doelstelling is het ongedrukte rapport, dat
door onzen stadgenoot Mr S. R. Perrin uitqebracht is over
de bevolkingsopbouw van de gemeente Kampen. Oat het niet
gedrukt is en in oorlogstijd verscheen, heeft tengevolge gehad,
dat er, ook hier in Kampen, veel te weinig belangstelling voor
is geweest. Het is te hopen, dat de belangrijke inhoud en ook
de daaraan verbonden condusies eens zakelijk in discussie
komen. Nu bepaal ik mij tot de opmerking, dat de schrijver,
die zijn taak alleen en op korte termijn vervullen moest, de
economische geschiedenis van Kampen veer 1800 wijselijk
heeft laten rusten. De rapporten over Deventer en Zwolle,
met hun omgeving, hadden wel ruimte voor een historische
inleidinq, die ook de Middeleeuwen omvatte en waarin veel
lezenswaardigs is te vinden. Maar hier treffen we ook dingen
aan, voor de geschiedenis van de IJsel en de IJselstreek van
eenig belang, die niet zonder tegenspraak kunnen blijven.
Zoo staat in het rapport over Zwolle te lezen, dat deze stad

in de Middeleeuwen op een knooppunt lag van de handels
richtingen Oost-West en Noord-Zuid. Hier ontstond een
levendige handel, die "culmineerde" in 1272, toen Zwolle lid
van de Hanze was en een internationale functie had, want
het bracht de vetbinding tot stand tusschen de Oostzee en
Vlaanderen, Noord~Ouitschland en West-Europa. Weliswaar
moest Zwolle deze functie deelen met Deventer en Kampen.
Oit leidde tot strijd en, zoo heet het verder, niet te ontkennen
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valt, dat deze strijd mede (want er werkten ook andere Iac
toren) leidde "tot den ondergang van de internationale Iunc
tie van de stad Zwolle". Het Deventer rapport zegt: "Bij den
ondergang van de IJselsteden heeft zonder twij£el hun onder
linge naijver een groote rol gespeeld". Het Zwolsche rapport
voegt hier nog aan toe, dat iedere poging tot verbetering van
de IJsel schipbreuk leed "door gebrek aan samenwerking van
de Ijselsteden". Elders beweert het, dat de verplaatsing van
de internationale handel naar de groote centra in het Westen
in hcofdzaak door de onderlinge naijver der IJselsteden tot
stand kwam.

Dat :Deventer in de Middeleeuwen een oude, belangrijke
handelsstad was, staat buiten twij£el. Maar even zeker is het,
dat Kampen de "laatste, snelste en merkwaardigste ontwikke
ling van aIle Ijselsteden" beleefde. Dat zijn de woorden van
Meylink in zijn waardevol boek over de N ederlandsche
Hanzesteden (van 1912), en wie het dan nog niet geloo£t,
meet er de bekende dissertatie van Rijpma (van 1924) op
naslaan. Over Zwolle zegt Meylink terecht, dat het in de
13e eeuw niet van veel gewicht schijnt te zijn geweest. WeI
had het eenige betrekkingen met het Noorden en met Holland,
maar van "culmineeren" is geen sprake en ook het woord
kruispunt wekt misverstand. Zwolle was toen heelemaal niet
een IJselstad; het gebruikte als waterwegen het Zwartewater
en de Vecht (die toen meer voor de scheepvaart beteekende
dan nu}, en lag verder aan de groote landweg Utrecht
Vechtstreek-Noord~Duitschland. Dat het in later tijd een
welvarende marktplaats werd, laten we weer rusten. 1)

1) Dat Zwolle in 1272 lid van de Hanze was of werd, staat niet in
de bronnen. Er is wei een schrijven van omstreeks 1300, waarin Kampen
en Zwolle Lubeck bedanken voor zljn bernoeiinqen om de Friezen en
Vlamingen de handel met Gotland te beletten (de stad Wisby op dit
eiland was toen een belangrijk handelscentrum). Verdere vermelding van
bronnen en bespreking van meerdere overdrijvingen en onjuistheden laat
ik uit plaatsgebrek achterwege. Een uitzonderinq zl] gemaakt voor het
belangrijk artikel van E. van Hinte (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen.
1939) over de kanalisatie van de Ijsel,
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En nu die voortdurende nijd en strijd, die de voornaamste
oorzaak van de .xmderqanq" der drie steden zou zijn geweest!
Dat deze wel eens in onmin leefden en bi] gelegenheid strijd
voerden, is waar. Toen Zwolle een kanaal naar de IJsel wou
graven, kwam Kampen in het geweer. Maar toen Kampen
een brug over de IJ sel wou maken en men hinder van het
verkeer te water vreesde, kwamen er luide protesten. Toen
de onrustige hertog van Gelre in Zwolle' zat, en Kampen
trouw bled aan zijn "genadigen heer", den bisschop van
Utrecht, ontstond er strijd. Maar dat was gelukkig niet de,
reqel. De normale tocstand was, dat men als goede buren om
ging en dat men elkaar meer dan eens bijstond, als er een
gemeenschappelijk gevaar dreiqde. Zoo sloot Kampen in 1375
een verbond met de twee zustersteden; in de verbondsbrief
verklaart het plechtig een gansch volkomen geloof in deze
steden te hebben, evenals .xmze voorvaderen" dat gehad
hadden. Men wist heel goed, zooals Kampen reeds in 1318
schreef, "dat elk ding sterker en machtiger is te allen tijde,
als het met anderen bevestigd en verbonden is".
Als in later eeuwen de IJ sel als waterweg achteruitgaat en

de monden der rivier onbruikbaar worden, is het niet de
onderlinge naijver der steden, die alles bederft. Dat Zwolle
bij de IJsel geen belang had, spreekt vanzelf; het had overi
gens genoeg te doen met zijn eigen land- en waterwegen.
Maar Deventer dan? Laten we niet vergeten, dat in die tijd
een betere verdeeling van het Rijnwater over de verschillende
Rijntakken beneden Lobit bijna niet tot stand te brengen was;
om technische redenen, maar ook omdat deze splitsingen qe
legen waren op Geldersch gebied. Eerst in de 18e eeuw heeft
men middelen gevonden, om hier verbeteringen aan te bren
gen. En dan die verzanding van de Ijselmonden! Telkens en
telkens hebben de IJseIsteden overleg gepleegd, geld bijeen
gebracht en plannen uitgevoerd om nu eens de eene en dan
weer de andere IJselmond beter bevaarbaar te maken. Op ons
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kostbaar archief vindt men dikke folianten voi tusschen de
IJ selsteden gewisselde correspondentie, door ingenieurs uit
gebrachte rapporten, en besommingen van het "mastgeld",
dat ter bestrijding van de onkosten geheven werd van in- en
uitvarende schepen. Maar de Rijkswaterstaat was er toen
nog niet, en de baggermachine evenrnin, en eerst in de 19::
eeuw -kwam er afdoende verbetering.

Men mag dus met eenige grond aannernen, dat de IJsel in
de toekomst als waterweg beter en drukker zal worden en
dat aan deze weg op meer dan een plaats gepoogd zal wor
den, om industrieele bedrijven te vestigen of uit te breiden.
In ons dicht bevolkt land met zijn nog steeds groeiende bevel
king moet een steeds grooter deel der arbeidende Nederlan
ders "opgevangen" worden in de industrie. Er zijn nog andere
moqelijkheden: ik vrees, dat daarmee minder te bereiken is
en laat ze rusten. De Noordwesthoek van Overiisel was al
iaren lang een ge'bied met weinig toekomstmogelijkheden. Er
waren meerdere gemeenten, waar de bevdking stilstond of
achteruitging, zoowel door vertrek als door verlaging van
het qeboortecijfer. Welk een verschil met Twente: welvaart,
groeiende steden en dorpen, en na de groote crisis alweer
spoedig herstel - totdat de oorlog kwam. Dat deed de
fabriek!

Het schijnt, dat men in Den Haag geneigd is, meer dan
vroeger, om zich te bernoeien met de keuze van plaatsen, waar
nieuwe industrieen worden gevestigd. Bij deze keuze is in de
eerste plaats de ondernemer betrokken. Anderzijds moet voor
kornen worden, dat er bij deze vestiging fouten worden ge~
maakt, die het alqemeen belang schaden - want dat is meer
dan eens gebeurd. Ook is het niet gewenscht, dat bepaalde
streken een teveel aan Iabrieken krijgen en andere in dit op
zicht verkommeren; deze dingen leiden tot onnooclige ver-
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plaatsing van bevolking en tot te groote verschillen in bevel
kinqsdichthefd.

Het is duidelijk, dat een streek, die industrialisatie van
noode heeft, beschikken moet over bouwrijpe terreinen en
niet belast mag wezen met een gezapige renteniersmentaliteit,
vervuld van schrik voor de begeleidende verschijnselen: ver
storing van de rustige rust en intocht van het woningprobleem
en andere sociale kwesties. Deze problemen, die reeds bestaan
en die zoo licht een zekere hardheid en zelfs onrecht mee
brengen ten opzichte van de ouderen en de economisch zwak
keren, zijn niet gering te achten. Maar men mag zich niet te
veel laten bemvloeden door de toestand van het oogenblik
en van de naaste jaren, Onze overleggingen hebben betrek
king op het tijdvak, dat komen zal, als de eerste periode van
onze herbouw afgeloopen is.

We hebben in een beperkt bestek iets gezegd over een
vraagstuk met vele kanten: "het Kamp'm van vrogger, noe
en tarnee", en weI vooral in betrekking tot onzen buurman
"den lesser'. We moeten eens vooruit zien en nier doen als
sommige lui, die weI kijken, maar nooit wat zien en wier lijf
spreuk is: "Ut zal mien tied wel duur'n". In een oude stad,
waar de bevolking leeft in verantwoordelijkheid, en niet
aIleen maar bestaat, zal men ondanks dagelijksche beslornme
ringen en behoefte aan geestelijke verdieping of verpoozing
nu en dan tijd vinden om terug te zien in het verleden, toen
hier gestreden, geleden, gewerkt en gedacht is door menschen
als wij. Dit verleden is niet iets, dat afgedaan heeft, en voor
ons geen beteekenis en waarde meer bezit. Want de daden
en overleggingen van toen werken nog door; uit het heden
vindt veel eerst zijn verklaring als vervolg op en gevoIg van
hetgeen onze voorouders deden of hebben nagelaten.
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Past is the past! But no, its non past,
In us, in us, it quickens, wants, desires;
And in our hearts the unknown dead have cast
The hunger and the thirst of their desires.

Lawrence Binyon.

4 April 1946. H. J. Moerman.

Sinds het bovenstaande geschreven werd, verscheen een
uitbreidingsplan van Kampen, dat een breede kijk geeft op
de mogelijkheden voor onze stad, gevolg van een gunstiger
verkeersligging, straks, tusschen twee nieuwe polders, waar
door hoofdwegen zullen loop en. De noodraad heeft het met
bekwame spoed ongewijzigd goedgekeurd. Over die toekorn
stige wegen wordt het noodige gezegd in de bij het plan
Verdenius behoorende toelichtinq. Op de ingrijpende ver
anderingen met betrekking tot de IJsel wordt echter niet in
gegaan. Wel wordt geconstateerd, dat de IJselvaart, die nu
reeds belangrijk is, na de kolonisatie der polders nog zal toe
nernen, dat Kampen een van de rivier afhankelijke stad, "de
Ijselstad" is, en terecht opgemerkt: "De IJsel gaf en nam
Kampen zijn beteekenis en drukte zijn stempel zoowel op het
stedelijk centrum, dat langgerakt op den linkeroever ligt, als
op het agrarische bezit: het Kampereiland".

In de jaren 1934~1938 ging er hier voor meer dan 1.7 milli
ocn ton aan scheepsruimte per jaar door de brug; in 1938
passeerden er bijna 2000 kustvaarders. Mooie cijfers, als ze
maar niet leiden tot al te schoone droomen. We zijn vooreerst
nog lang niet aan de oude cijlers toe. En wat nog meer be
teekent: voor Kampen is niet bet passeerende verkeer op een
drukker wordende IJsel van belang. Hoofdzaak is, dat een
zoo groot mogelijk deel hier vastgehouden wordt, in de eerste
plaats door eigen handel en industrie. en verder door over-
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lading in en uit het schip in aansluiting met het vervoer van
goederen en personen te land. Dit aandeel in het IJseIverkeer
wordt in niet geringe mate bepaald door de activiteit, die uit
gaat van de Kamper zakenmenschen.

Ten slotte: het wetsontwerp- 1940 tot kanalisatie van de
IJseI is ingetrokken. Men wil nu de bevaarbaarheid van de
rivier verbeteren door kanalisatie van de Neder-Rijn, beneden
Arnhem. Hierdoor zal de watertoevoer naar de IJsel vergroot
worden. AIleen zal menige bewoner van de Ijselstreek vra
gen, of dit ook beteekent: meer of hooger hoogwaterstanden.
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