
Een bijdrage
tot de T opograjie en de Geschiedenis

van Brunnepe en de Hagen.

De oudst bekende kaart van Kampen werd in de tweede
helft van de 16e eeuw vervaardigd door de Overijsselse
kaartenmaker Jacobus van Deventer. Reeds tijdens zijn leven
was de maker een beroemd man, die onder meer in opdracht
van Philips II van Spanje tal van Noord- en Zuid-Nederland
se steden op voortreffelijke wijze in kaart bracht.
Van Deventer hee£t destij ds de gelukkige gedachte gehad

niet aIleen de eigenlijke stad Kampen, maar ook de onmiddel
lijke omgeving van de veste op zijn kaart vast te leggen. Op
zijn plattegrond komen dan ook het dorp IJsselmuiden en de
woonkernen Brunnepe en de Hagen voor. Over de geschiede~
nis van laatstgenoemde twee nederzettingen, die ten N.W.
van Kampen lagen, zou ik in dit artikel wat meer willen
vertellen.

Brunnepe en de Hagen zijn beide zeer cud. Ze worden al
genoemd in de Oudste Foliant van de stad Kampen, die in
de 14e eeuw geschreven werd. Daarin lezen we bijvoorbeeld
hoe in 1335 de erven in de Hagen geschat werden en in
1329 wordt in een ander stuk een erf omschreveri dat gelegen
was buiten "den dorpe van Bronope toe Zante Nicholawes
broecke toe".

Het middeleeuwse Brunnepe is vermoedelijk wel identiek
met de nederzetting Brunnepe, zoals die op van Deventer's
kaart voorkomt, maar het blijft echter een vraag. of de huizen
die in 1334 in de Hagen geschat werden, ook gelegen hebben
in de woonkern die in van Deventer's tijd de naam de Hagen
droeg. Er zijn namelijk redenen om aan te nernen, dat men
in 't begin van de 14e eeuw onder de Hagen ook -- en mis-
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schien zelfs bijna uitsluitend ~ het stadsdee! verstond waarin
nu de Buitenkerk gelegen is.

Als men de kaart van van Deventer aandachtig beschouwt,
ziet men hoe de Burgel, tot aan het einde van de 15e eeuw
de stadsgracht, ongeveer ter hoogte van de Botervatsteeg,
een eigenaardige bocht vertoont, die de harrnonie van haar
loop enigszins verstoort. De verondersteIIing is nu meermalen
geopperd, dat in de 13e en waarschijnlijk ook nog in 't begin
van de 14e eeuw, de Burgel nog daar stroomde waar teqen
woordig de Botervatsteeg zich bevindt. De z.g.n. Buitenhoek
lag toen dus nog niet binnen de stadsgracht en de waarschijn
lijkheid is groot, dat dit tegenwoordige stadsdeel toen ook de
Hagen genoemd werd. In de 14e eeuw veranderde dit. Toen
immers besloot men tot stadsuitbreiding over te gaan. De
Burgel werd gedempt daar waar zich nu de Botervatsteeg
bevindt en meer in Noordwestelijke richting verIegd. Een
deel van de oorspronkelijke middeleeuwse nederzetting de
Hagen kwam hierdoor binnen de stadswaIIen te Iiggen en
ging op in Kampen. Een deel ervan bled wellicht buiten de
stadsgracht liggen en uit dit dee! ontstond geleidelijk aan het
16e eeuwse "voorstadje" de Hagen, zoaIs dit duidelijk op
van Deventer's kaart getekend is.
Een bewijs voor de verondersteIIing dat dit alles zo gebeurd

is, vinden we wellicht in het Boek van Rechten van de stad
Campen. In 1387 lezen we daarin:
"Item soe hebben Scepen ende Raet mit der ghemeente over

gedraghen, dat men in den Hagen op die brede steqe, doe
dwars doreghaet, die die scepen ghengen, soelen tymeren
steens dicke ende pylre anderhalven steens dicke en de drie
stene breet ende de solen decken myt pannen. Anders en sal
men daer niet dicker tymmeren dan een steins dicke bynnen
stylen ende de mogen nyt pannen stecken ende wei mit pan
nen niet en decket de mach myt rede (riet, P.) decken ende
sal schindelen (pleisteren, P.) dat dak met leem."

Is het al te gewaagd te veronderstellen dat met hoven
genoemde "brede stege, die dwars doreghaet, die die scepen
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ghengen" in deze verordening bedoeld werd het gedempte
stuk Burgel, nu de Botervatsteeg?

Volgens deze opvatting zou dus het "voorstadje" de Hagen
zoals van Deventer dit opmeette, voornamelijk ontstaan zijn
na de stadsuitbreiding in de 14e eeuw.

En hier is ook om andere redenen veel voor te zeggen. Een
blik op de plattegrond van van Deventer toont duidelijk het
verschil in grondplan aan tussen het "dorp" Brunnepe en de
"voorstad" de Hagen. Het plan van de Hagen is zeer reqel
matig, typisch volgens bepaalde denkbeelden uitgestippeld,
de omtrek is bijna vierkant, de straten staan bijna alle recht
hoekig op elkaar. De andere nederzetting buiten de stad,
Brunnepe, vertoont een totaal ander beeld: lange slierten
huizen, gebouwd langs enkele wegen en dijken.

De Hagen maakt de indruk op van Deventer's kaart van
een volgens bepaalde, weI omlijnde plannen, gebouwd minia
tuur stadje dat zelfs door water omringd was. Brunnepe
daarentegen doet denken aan een wellicht overoud gehucht
dat zich in de nabijheid van het welvarende middeleeuwse
Kampen tot een Flink dorp ontwikkelde, zonder zich te storen
aan bepaalde bouwvoorschriften.

Toch mag men hier niet de conclusie uit trekken dat
Brunnepe ooit, in tegenstelling met de Hagen, een zelfstandig
dorp in eigenlijke zin geweest zou zijn. Beide nederzettingen
hebben steeds, voor zover we na kunnen gaan, in "de vrijheid
van de stad Kampen" gelegen en waren dus steeds aan de
jurisdictie van de stad onderworpen.

Toch vertoont het middeleeuwse Brunnepe, in tegenstelling
met de Hagen, sporen van een zeker zelfstandig leven. Het
had een eigen vismarkt "op de Oerde", een eigen school,
een naar de familie Tengnagel genoemd gasthuisje dat aan de
Pannekoekendijk bij de Schreijershoek was ge1egen en zelfs
een eigen kapel. Deventer vissers, die aan den Oort goederen
van overzee aangevoerd aan de .Jastaste" losten, moesten
paalgeld betalen.

Maar ondanks deze verschiIlen, moeten beide nederzettin-
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gen toch ook heel veel gemeen gehad hebben.· Gnze voor
ouders verwarden de namen tenminste herhaaldelijk en in
oude archiefstukken vindt men meermalen huizen en erven
in de Hagen gelegen vermeld, die volgens de omschrijving
strikt genomen in Brunnepe moeten gelegen hebben, en ook
het omgekeerde komt meermalen voor. Het uitgesproken
landelijk karakter van beide woonkernen, die trouwens aan
elkaar grensden, zal aan deze vergissingen weI niet vreemd
geweest zijn.

Reeds Reijers heeft zich bezig gehouden met het bepalen
der grenzen van het 16e eeuwse Brunnepe en de Hagen 1).

Oat de oostzijde van de Hagen gevormd werd door de
oude Buitenhaven en een deeI van de stadsgracht en de
noordzijde door de IJsSeI' blijkt duidehjk uit van Deventers
plattegrond.

In het water, dat de westzijde van het voorstadje beqrens
de, wilde Reijers de Riete zien, een naam die menigmaal 'in
oude archiefstukken genoemd wordt en wellicht een oude
rivierarm was, die tot in Brunnepe dcorliep. Het deel van
deze Riete, dat de Hagen van Brunnepe scheidde, liep vol
gens Reijers dwars over de Noordweg (vroeger Oortweg
geheten) naar de fabrieksterreinen van Berk, om daar de
IJ ssel te ontmoeten. In de voormalige Brandsloot, waarvan
op de plattegrond van Kampen 1939 nog maar een klein
doodlopend gedee1te over is, dat evenwijdig met de Plein
straat in noordelijke richting loopt, meent Reijers een over
blijfsel van de Riete te zien.
Een aardig experiment bevestigde mij de juistheid van deze

vermoedens. Dank zij een vernuftige uitvindinq', bleek het
mogelijk te zijn van Deventer's kaart te vergroten tot schaal
1 : 5000 waarop de kaart van Kampen 1939 getekend is.
Toen ik laatstgenoemde kaart en de vergrote kaart van
van Oeventer daarna op elkaar legde, bleek het water op
van Oeventer's kaart, dat Reijers voor de Riete houdt, inder-

I) Nagelaten aantekeningen van A. J. Reijers, in het Walkate - archief
berustende.
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daad samen te vallen met de door Reijers gesignaleerde
Brandsloot. De zuidgrens van de Hagen moet een water ge~
weest zijn dat ongeveer begon waar de Pleinstraat de Panne
koekendijk kruist en in oostelijke richting verder liep over het
terrein van de waterstofqasfabriek, om ten slotte ter hoogte
van het voormalige bolwerk de Wiltfanc de stadsgracht te
bereiken. Dit water werd vroeger waarschijnlijk de "grachte"
genaamd. Interessant is verder, dat de Berkfabriek klaar
blijkelijk gebouwd is op gronden die pas na de 16e eeuw ont
staan zijn door een kleine wijziging in de loop van de IJssel.

Dit zeIfde experiment maakte ook de omtrek van het 16e
eeuwse Brunnepe duidelijk. De oostgrens werd natuurlijk
weer gevormd door het noordelijk deel van de reeds bij de
Hagen genoemde Brandsloot. De zuidoostgrens door de
Pannekoekendijk, de zuidwest-qrens door de Dorpstraat en
Greenterweg, de west-qrens door de Brunneperhaven. Dui
delijk ziet men op het gecombineerde kaartje hoe de Brunne
perhaven van tegenwoordig, de rest is van een oude brede
IJ sseltak die in de 16e eeuw in verbinding met de Riete stond.
Het oudste en belangrijkste deel van Brunnepe is "de Oort"

geweest. Dit was het laag gelegen en orndijkte stuk land dat
aan de zuidzijde door een gedeelte van de Steendijk (thans
Pannekoekendijk) en in 't noorden en noordwesten door de
Oortweg (nu Noordweg) omsloten werd. Hier stond ook
de reeds genoemde kapel die gewijd was aan St. [oris (St.
Jorien of St. Georqien}. Dit gebouw werd reeds in het mid
den van de 14e eeuw gesticht zoals uit een stuk, gedateerd
26 Jan. 1350 in de Oudste Foliant, blijkt, waarin "Clays
Snellekens, Schulte, Clays van Hasselt en Herman Everdss,
schepenen, verklaren, dat Henrick Snaghe en Wobbe, zijn
vrouw, hun huis en erf te Bronope met enig land tot een
eeuwige kapel en herberg, vooreerst hunner arme vrienden
en voorts van arme schipsman en andere arme luiden, ge~
geven hebben, en begeren dat dit huis gesticht zij ter ere Gods
en van de goede St. [uriaan enz."
Een zestigtal jaren later reeds kreeg deze kapel een andere

132





bestemming. Een vrorne vrouw in Kampen had, onder de
invloed van Geert Grote's godsdienstige beweging, een ver
gadering van "zusters des gemeenen levens" opgericht in een
huis haar door de stad gegeven en dat in de Korte Hofstraat
was gelegen. In 1410 was deze Vergadering zo talrijk gewor~
den dat de vrorne zusters besloten een convent te stich ten om
van daaruit hun goede werken voort te zetten,

Het stadsbestuur van Kampen, dat kenrielijk veel met hen
. op had, besloot toen op 16 Mei 1410 aan de geestelijke per
sonen "die plegen te wonen op ter were hoven Sante Nyco
lacskerke inder hofstrateri", de St [oris-kapel en ornqevinq
te schenken, teneinde hen in staat te stellen hier een klooster
te bouwen. In 1412 was dit laatste werkelijk geschied
en stond op de plaats waar de Dorpstraat en de Pannekoe
kendijk tegenwoordig een hoek maken het Rycke [offeren
klooster. gewijd aan Johannes de Doper en daarorn ook wel
St [ans-klooster genaamd. Nog houdt de St Jorisstraat de
herinnering levend aan de oude kapel van 1350, die tot kerk
van het klooster omgebouwd werd.

Dit Rycke [offeren-klooster is niet het enige convent ge~
weest dat in het middeleeuwse Brunnepe stond. Aan de
Noordweg, ongeveer in 't midden van de plek waar nu
school D en de Dr Bouwman~school zich bevinden, stond teen
ook het Bagijnen~klooster van St Michael, behorende tot het
kapittel van het Bisdom Utrecht. Het Bagijnen kwartier met
zijn Bagijnestraat en -plein zijn hiernaar genoemd, evenals
de Klcosterstraat, terwijl de naam van de schutspatroon St
Michael nog voortleeft in de St Michielsstraat.
We heschikken natuurlijk niet over concrete cijfers over

het aantal inwoners van het middeleeuwse Brunnepe en de
Hagen. Toch kunnen we er wel iets van zeggen. Aan het eind
van de 14e eeuw werden de Kampenaren het leven zuur
gemaakt door een Veluws roofridder, Herbern van Putten
genaamd. Dit drieste heerschap waagde het zells op een ge~
geven ogenblik het volgende fraaie rijmpje, waarvan ik hier
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de "vertaling" in modern Nederlands laat volgen, aan de
stadspoort van Kampen te slaan:

Die van Kampen en doen ons niet
Die van Harderwijk hebben de moed niet
Die van Elburg hebben 't goed niet.

Gods vriend, aJlemans vijand.

Tenslotte maakte Heer Rerbern het zo bont dat de schepe
nen en Raad van Kampen besloten hem eens mores te leren.
Daartoe beraamden zij een grote aanval op het roofnest
Puttenstein, het voornaamste bolwerk van deze lastige klant.
Maar, evenals tegenwoordig, was er ook toen al geld nodig
om oorlog te voeren, en aangezien het hier om een stads
belang van de eerste rang ging, aarzelde de magistraat van
Kampen niet een beroep op de burgerij te doen om haar geld
voor deze expeditie te lenen.
Dank zij de nauwkeurigheid van onze voorouders is de

uitslag van deze lening volledig bekend gebleven en ziehier
hoe de verschillende espels (wijken zouden we tegenwoordig
zeggen) van de stad. benevens Brunnepe en de Hagen. uit
de bus kwamen.

Naam van het
espel

Bovenespel
Horstespel
Broederespel
Uterespel

Brunnepe
De Hagen

Aantal posten
van geldschieters

120
151
178
159

Totaal opbrengst
lening

564 oude schilden
879
1l07Y2
770

35
9

52Y2
11

Tal van opmerkingen zouden, naar aanleiding van deze
cijfers, te maken zijn, maar een ding blijkt er m.i. duidelijk uit:
het aantal rijke burgers dat in die dagen van de belegering
van Puttenstein in Brunnepe en de Hagen woonden, moet
weI zeer gering geweest zijn. Verwonderlijk is dit niet. Reeds
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op 17 November 1327 namen Raad en Schepenen van Kam
pen het besluit "dat een burger van Kampen, buiten de muren
won en de, wiens goed 200 pond cleyne of meer waard was,
voor St Gereons~ en Victorsdag binnen de stadsmuren zal
komen te wonen op een boete van 40 pond ieder jaar. Zolang
hij dit niet deed zou hij voor 'een gast gehouden worden".
Voorts zou men, op straffe van dezelfde boete, geen nieuw
huis buiten de mureri timmeren of oude huizen verbeteren
mogen.

Hieruit kunnen we opmaken dat het Kamper stadsbestuur
in 't begin van de 14e eeuw de uitbreiding van de Hagen en
Brunnepe nog bewust zo krachtig moqelijk heeft teqen
gewerkt. Een der redenen van deze houding zal wel geweest
zijn dat tal van burgers in de V rijheid van de stad woonachtig
waren om zo weI te profitercn van de lusten die het burqer
recht van Kampen met zich meebracht, maar zich te kunnen
onttrekken aan de lasten. Misschien echter woog een andere
reden nog zwaarder. Brunnepe en de Hagen, onversterkt als
beide nederzettingen waren, leverderi in oorlogstijd ernstige
gevaren voor de stad op. Hoe ongemerkt kon een vijand van
deze kant Kampen niet naderen, hoe qemakkelijk kon hij
zich niet in deze w eerloze nederzettingen nestelen en daar
dekking zoekenl Het is tenminste opmerkelijk dat het stads
bestuur, nadat de muren van de veste in 1383 aanz ienlijk
verbeterd waren, ook zijn houding ten opzichte van de Hagen
en Brunnepe wijzigde. .

In een besluit van 1387 moedigen Raad en Schepenen de
bouw van huizen buiten de Hagepoort, zij het onder zekere
voorwaarden, beslist aan. Een aanmoediging die goede
resultaten heeft opgeleverd! Dit blijkt wel uit een stuk van
1451 waarin gemeId wordt hocveel man de stad, Brunnepe
en de Hagen in tijd van oorIog onder de wapens moesten
brengen. Ziehier de cijfers: Het Overespel 280 man, het
Horstespel 284 man, het Broederespel 392 man, het Uterespel
272 man. .Buten de Crafte": Boven de Poorte 140 man, de
Hagen 196 man, Brunnepe 283 man.
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Men ziet, Brunnepe en de Hagen slaan in deze opgave lang
geen gek figuur en aan de hand van deze cijfers mogen we
weI aannemen dat het inwoneraantal van beide nederzettin
gen te samen, in het midden van de 15e eeuw meer dan een
derde van dat van de stad zelf bedroeg.

Maar -- alles wijst er op -- in tijden van crisis bleven
Brunnepe en de Hagen aan Raad en Schepenen van Kampen
toch zorg baren. Toen aan het einde van de 15~ eeuw de
stad nauw betrokken werd bij de Gelderse woelingen en een
aanvaJ van de hertog van Gelre op Kampen lang niet on-

• mogelijk was, heeft het stadsbestuur er bijvoorbeeld in alle
ernst over gedacht de twee kloosters te Brunnepe maar bij
wijze van voorzorg te laten afbreken, opdat geen vijand zich
daar zou kunnen nestelen. Blijkens een stuk van 1493 is
Zwolle toen voor de Brunneper nonnen in de bres gespron
gen.

Maar in 1522, teen het oorlogsgeweld opnieuw dreigde,
kwam de regering van de stad Kampen nog eens op deze
plannen terug en het scheelde toen werkelijk maar heel
weinig of de slopers waren in Brunnepe aan 't werk getogen!

Rampen zijn Brunnepe en de Hagen trouwens niet gespaard
gebleven. Zoals men weet kwamen branden in de Middel
eeuwen veeI voor. En als het in die oude tijden brandde,
brandde het goed! Omstreeks 1524 moet het grootste ge
deeIte van de Hagen in vlammen zijn opgegaan, want op 14
Sept. 1524 wordt een besluit afgekondigd "dat een ieder zijn
gevels en schoorstenen van de verbrande huizen in de Hagen
zo zal stutten dat er geen schade van komt en dat allen die
eigendom hebben van de verbrande huizen, binnen acht
dagen zeggen zullen of zij de huizen en erven aantasten dan
liggen laten, anders zullen de tinsheren die aantasten en
behouden",

Van Deventer's kaart bewijst echter wel dat deze grote
brand geen blijvende gevolgen voor de Hagen heeft gehad.
Evenals Brunnepe blijft het voorstadje in de 16e eeuw door
bloeien en tal van aanzienlijke burgers bezaten "huis, erve
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en where" in beid e nederzettingen.
Moeilijke tijden maakten de Hagen en Brunnepe door to en

de tachtigjarige oorlog in de N ederlanden uitbrak.
Kampen was in het begin van deze strijd helernaal niet

prinsgezind en ook de stadsregering, onder leiding van de
kranige burqemeester Arent toe Boecop, moest niets van de
oproermakers en de .mye reliqie" hebben. Alva, die in 1569
een bezoek aan Kampen bracht, toonde zich dan ook uiterst
content over de stemming en gang van zaken ill deze stad.
Toen in 1572 graaf 'Willem van den Bergh met een leqertje
voor Kampen verscheen en de stad voor de Prins van Oranje
opeiste, voelderf maar weinig burgers er voor zonder meer
aan dit bevel te voldoen en weldra bulderde het kanon van
en voor de muren van onze stad.

N adat een aanval van de kant van de Veenepoort mislukt
was, ging van den Bergh aan de zijde van Brunnepe en de
Hagen tot de aanval over. In laatstgenoemd plaatsje liet de
graaf geschut in de tuin van het huis van burgemeester toe
Boecop opstellen om van hieruit de Hagenpoort en omgeving
te bestoken. De verdedigers beantwoordden natuurlijk het
vuur en de Hagen werd het kind van de rekening. De ellende
in het voorstadje werd vergroot door plunderende soldaten
die ook Brunnepe niet ongemoeid lieten. Hier moest vooral
het Rycke [offeren-klooster 't ontgelden. Voor beide neder
zettingen is het verrnoedelijk een geluk geweest dat Kampen
zich voor 't eerst in haar geschiedenis weldra moest over
geven aan de vijand. Een teleurgesteld aanvaller.had wellicht
geen steen op de andere in de Hagen en Brunnepe gelaten.
Dat beide conventen te Brunnepe onder Van den Bergh's

bewind geen vrolijke tijd tegemoet gingen, spreekt haast wel
van zelf; ze werden van al hun kostbaarheden beroofd.
Trouwens de kloosters en kerken in Kampen zeIf kwamen
er niet vee! beter af.
Lang.zijn de troepen van deze zwager van Oranje niet heer

en meester in de stad geweest. Nog in datzelfde jaar 1572
rukte een groot Spaans leger de Noordelijke Nederlanden

1':>7



binnen en na de uitmoording van Zutphen en de overgave
van Zwolle, achtte Van den Bergh de tijd gekomen om ijlings
Kampen te ontruimen.

Pas zes jaar later kon de Prins van Oranje een poging doen
om opnieuw de stad in zijn bezit te krijqen. En tijdens dit
tweede beleg zijn het weer Brunnepe en de Hagen geweest
die 't meeste te lijden hebben gehad. En nu heel wat meer
nog dan in 1572. De bevelhebbers der beleqeraars. Wolter
Hegeman, opende in 1578 de aanval op Kampen met een
poging zich van het toen enigszins versterkte de Hagen
meester te maken. Teen de belegerden dit voorstadje niet
meer konden houden, staken ze het zelf in brand voor ze de
wijk naar de stad narnen. Ook Brunnepe werd tijdens dit
tweede beleg weer door de vijand bezet en had zwaar te
lijden. Het Baqijnen-klooster stond zelfs een ogenblik in
vlammen.

In 1578 heeft Kampen de vijand evenmin kunnen weer
staan. Nadat het stuk stadsmuur tussen de Kalverhekkenpcort
en de Hagenpoort in puin geschoten was, capituleerde de
stad voor de tweede maal in haar geschiedenis.
Deze overgave betekende onder meer het einde van de

heerschappij der Katholieke kerk in Kampen. Reeds in 1580
werdcn de meeste Roomse leden van de stadsregering ge~
vangen genomen en verbannen. Een beeldenstorm in optima
forma raasde door de, stad en de nieuwgekozen magistraat
nam voorlopig alle katholieke kerken en geestelijke goederen
maar vast in beslag. Daaronder vielen natuurlijk ook de twee,
reeds danig geplunderde, kloosters in Brunnepe. Hun wachtte
niet vee! goeds! Reeds het volgende jaar, dus in 1581, werd
op de Landdag te Zwolle besloten een aantal belangrijke
Overijsselse kloosters eenvoudig af te hreken. Onder dit
besluit vielen ook de beide conventen te Brunnepe. Het puin
zou ten bate van de steden, binnen wier vrijheid de kloosters
gelegen waren, verkocht worden.
Erg vee! haast heeft men in 't algemeen niet met de uit

voering van dit besluit gemaakt. Niet omdat men lanqzarner-
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hand het schandalige van zulk vandalisme ging inzien; de
vertraging moet toegeschreven worden aan de ruzies tussen
de Steden en de Ridderschap van dit gewest, die elkaar de
opbrengst van de buit niet gunden.

Het St Michielsklcoster op den Oort blijkt bijvoorbeeld in
1589 nog in tact te zijn, anders zou de Raad van Kampen in
dat jaar moeilijk aan twee lieden hebben kunnen toestaan
"datse hem vervoegen in St Michielscloester, omme aldaer
des middaechs haere maeltijt te genyeten".

Toch is helaas dit uitstel geen afstel qeworden. Wanneer
het vonnis voltrokken werd weten we niet precies, maar
veelzeggend is het bericht, dat op 5 Mei 1596 Burgemeesters,
Schepenen en Raad van Kampen aan Jacob Weyns en Chris
tine zijn huisvrouw de plaatsen waar de twee conuenten van
Brunnepe en den Oort gestaan hebben, verkopen voor een som
van 2200 goudguldens. Volgens Moulin moeten de vloertegels
van de kloostergebouwen gebruikt zijn om de Steendijk te
plaveiden. Door de verharding met deze ronde en zeer dikke
stenen, zou de Steendijk toen later in de volksmond herdoopt
zijn in Pannekoekendijk.
De toren van het Rycke [offeren-klooster heeft het nog wat

langer dan 1596 uitqehouden. Pas in 1600 besloot de stads
regering ook dit laatste overblijfsel van de beide conventen
op te ruimen. Het puin werd gebruikt "tot opmakinge van den
burgel ende andere stadtzwerken",
Verloor Brunnepe dus na 1578, vooral door 't verlies van

haar statige kloosters, aan betekenis, de Hagen verging het
door andere oorzaken niet vee! beter. Dit voorstadje kreeg
in de onrustige jaren, die op Kampen's tweede beleg volgden,
maar weinig gelegenheid om op zijn verhaal te komen. Een
deel van zijn grondgebied werd gebruikt voor de aanleg van
een machtig bolwerk bij de Hagenpoort, zoals de plattegrond
van Mr Paul Utenwael uit 1598 ons duidelijk laat zien. En
wat we,verder op deze kaart van de Hagen bespeuren, maakt
maar een zeer povere indruk. Begrijpelijk, iridien men weet,
dat het voorstadje nog in 1588, op bevel van de Raad, we-
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gens dreigend oorlogsgevaar, bijna geheel afgebroken werd.
Plattegronden uit de 17de eeuw, zoals bijvoorbeeld die van

[oannes Blaeu, geven een weer wat fIorisanter beeld van de
Hagen en ook uit archiefstukken vaIt op te maken dat de
woonkernen in de "V rijheid van Campen" zich na 1600 wat
aan 't herstellen zijn. Tenminste tot 1672. Want in dat ramp
jaar hebben zowel Brunnepe als de Hagen een klap gekregen
die weI de ergste uit hun geschiedenis genoemd maq worden
en voor de Hagen praktisch het einde betekende.
Evenals zovele andere plaatsen in het Oosten van de

schijnbaar zie!togende Republiek ge!egen, gaf ook Kampen
ziCh in 1672 "subyth" over aan de legers van Munster en
Keulen, nadat de Fransen de Prins van Oranje gedwongen
hadden de Ijsellinie te ontruimen en het Staatse leger tot
voorbij Utrecht terugweek.
Na wat geharrewar tussen de aanvallers kreeg onze stad

een Franse bezetting, die zich door haar slechte discipline
nu niet bepaald bemind maakte, evenmin trouwens als de
Franse commissaris des konings, die de burgerij tot wan
hoop bracht door zijn ongehoorde Iinanciele eisen aan
Kampen.
Oat alles was niet prettig. Maar de situatie werd nog veel

minder prettig toen in de nacht van 25 op 26 Augustus 1672
een paar Staatse schepen, misschieri uit Holland of Friesland
afkomstig, de IJ sse! wisten op te varen en een paar kanon
schoten op de Hagen losten.
Deze brutale daad der Hollanders maakten de Fransen in

onze stad furieus en reeds de volgende dag stelde St Quentin,
luitenant des konings, de eis dat binnen 24 uur aIle huizen
in de Hagen en - zoals verder in de loop van de dag bleek
- ook in Brunnepe, met de grond gelijk gemaakt zouden
worden. Ook moesten in beide plaatsen aIle bomen omgehakt
en tesamen, met de takken tot bossen gebonden, naar de
stad gesleept worden. Het laatste betekende dat de Fransen
ook hun woede op de talrijke boomgaarden buiten de stad
wilden koelen.
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We1 werd de pap niet direct zo heet gegeten als ze opqe
diend was, althans voor Brunnepe werd het bevel in 1673
nog eens herhaald, maar toen aan het eind van dat jaar de
Fransen eindelijk aftrokken, was toch de Hagen, alsmede
het grootste gedeelte van Brunnepe, geheel van de kaart
verdwenen. '
Ook Kampen heeft op 't laatst nog zwaar te lijden gehad

van de vernielzucht der Fransen; maar dat is een bladzijde
uit de zo bewogen geschiedenis van onze stad zelf.

C. N, Fehrmann.
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