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De Kamper fIitsen en refIexen
DOOR

WijIen Mr J. H. P. ENNEMA.

DE KAMPER STEUR, LEEFT ZIJ?
De volle maan straalt in een hernel van diep blauw, het roer

loze Ijsseloppervlak blinkt als een gladgepolijste, zilveren
spiegel en nevels verhullen de rivierbocht voor Wilsum in een
grijze, ijle verte ...
Daar staat hoog en zwart het massieve, maar Iijn gepropor~

tioneerde silhouet van de Sint-Nicolaaskerk tegen de zomer
nachthemel en vangt op de scherpe kanten van zijn leien de
streeplichten van de maan. Het blinkende haantje zweeft
erqens hoog, heel hoog in de lucht. De huizen langs de Ijssel
kade staan te slapen langs de rivier en naast hel beschcnen
gevelgededten gapen donkere gaten van diepzwarte schadu
wen en steeqmonden.

Het is z6 stil, dat voor de in bewondering verzonken toe
schouwer, die op de leuning van de Lange Brug steunend, dit
beeld van rust en schoonheid in zich laat zmken, het tere
geluid van de bel komt als uit een andere wereld. Maar dan
wordt het duidelijker en zwelt aan tot een zacht geklinkd en
zich vooroverbuigend en neerkijkend op het glanzende water,
meent hij - nee, daar is iel - de schaduw van het grote beest
door het gladde oppervlak te zien voorbijschieten ...

Een zachte rimpeling, een gemurmel tegen de peilers en het
geluid sterft weg.
De luisteraar voelt een golf van gduk door zich heenstromen

en zijn hart klopt snel: hi] heeft de bel geh66rd, de vis qezienl
De Kamper Steur leeftl
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[a, zij leeft voor iedereen, die haar zien en horen wil. Met
haar, de hoofdpersoon van de mooiste Kamper Lli van aIle
Kamper Llien, leeft in de mensen van deze schone stad nog
voort de traditie van voorbijgaande eeuwen, de energie van
hardwerkende burgers en de humor van hun voorzaten, die
de grote vis de bel aanbonden en weer lieten zwemmen.
,Dit aIles vormde zich in de Kampers tot een grote qoed

moedigheid, die hen door talrijke en lange tijden van teqen
slag en te1eursteIling (en hoeyele kwamen er niet, na die weI
buitengemeen bloeiende, maar zo lang, zo heel lang geleden
Hanze-jarenl ) heeft heengeholpen en de kracht gegeven het
dagleven weer opnieuw te beginnen. Al schudden zij ook dik
wijls moedeloos hun hoofd en mompelden in hun smeuig
dialect: .Jkanderqineuchtevankneqn" (ik begrijp er niets van ),
toch bleven zij nimmer bij de pakken neerzitten en wisten zich
zelf en hun medeburgers uit de diepste depressies weer voort
te helpen.

Inderdaad, vooral ook anderen te helpen.
Dit is van oudsher diep in de harten der Kampers geworteld.

Of het mede kwam door de moeiten en zorgen, oorlogen en
overstromingen, die de eeuwen door, hen nimmer gespaard
bleven, noch individueel, noch als gemenebest, een feit is het,
dat bijna nergens zovele "Vergaderingen", stichtingen van
menslievende aard, in het Ieven werden geroepen, aIs juist hier
in deze kIeine stad. Deze "Godshuizen'-' hielpen meerdere
malen ook de stad Kampen zelf, wanneer er moeilijkheden
waren en de stad in geldnood verkeerde. Van die gemeen~
schapszin en weldadigheid in de Kampers zijn nog voorbeelden
te over tot op de huidige dag. Hieruit stamt ook die aardige
legende van het "Kannegien vul", die wij hier laten volgen:

"Een Kamper weduwe had voor haar laatste geld een
kannetje melk gekocht en dronk dit met bedachtzame
teugen Ieeg. Zij waste het kannetje a£ en zette het voor
haar deur te drogen. Zij vroeg zich af wat er nu weI
gebeuren moest, Maar het kannetje ging aan het rollen en
rolde voort tot aan de deur van een slaqer.
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"Waar zal ik het inpakken?" vroeg de slaqer, terwijl
hij de varkenslapjes omhoog hield.

"Ja, waar?", zei de juffrouw hulploos roridkijkend. "Ik
heb niets bij me." Daar zag ze het lege kannetje VOQrde
stoep en zei: "Hier maar zolang in," - maar toen ze het
neerzette om te betalen, rolde het kannetje snel de winkel
uit en keerde naar huis terug. Het bonsde tegen de deur
en toen de vrouw riep wie er was, zei het: "Kannegien
vul, vuult mar ies in mien belle buukienl"

De vrouw opende de deur en vond het kannetje gevuld
met het goede vlees.

Zo ging het iedere dag. Telkens, wanneer het vrouwtje
het kannetje voor de. deur te drogen had gezet, ging het
er van. door en rolde nu eens naar de kruidenier, dan
weer naar de groentemarkt, de visafslag en bracht zelfs
op een goede dag blinkende rijksdaalders mee van een
boer, die het kannetje gevuld had, om het op zijn erf te
begraven.
En dagelijks klonk het: "Kannegien vul, vuult mar ies in
.mien bolle buukienl"

Doch to en wilde het vrouwtje teveel. Waarom zou het
kannetje niet tweemaal zijn tocht volbrengen? Zo zette
zij het kannetje voor de tweede .maal die dag voor de
deur. Het kannetje rolde weer voort en kwam op de
koeienmarkt. Daar deed een zwartbonte zijn -qrote bood
schap over en in het kannetje en to en het vol was, rolde
het terug en bonsde tegen de lage voordeur.

"Wie is daar?"
"Kannegien vul, vuult mar ies in mien bolle buukienl"
De vrouw stak vol begeerte haar hand in het kannetje.

Maar toen zij merkte, wat het was, werd zij zo boos, dat
zij het op straat in stukken smeet,

Op deze manier raakte zij haar kannetje kwijt, maar ze
Was inmiddels zo goed bedacht, dat zij geld genoeg had
om van te leven en wanneer zij niet dood is, leeft ze noq."
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Zo rolde in Kampen het kannetje altijd voort voor de armen
en de misdeelden en werd dit wel eens de reden, dat de stad
zovele armlastigen en bedelaars herbergde, dat er paal en
perk aan moest gesteld worden. De weldadigheid werd over
belast.

In de merkwaardige Memorie van Mr Jacobus Scheltema
over de welvaart van Kampen in 1803, moet deze man, met
zijnscherpe kijk op de plaatselijke toestanden. erkennen: "dat
alhier bij de uitdeeling van onderstand aan behoeftigen iets
goeds plaats heeft, hetwelk misschien in geene stad van ons
Vaderland geschiedt, dat namentlijk daar bij in geene aan
merking komt van welk godsdienstige gezindheid iemand zij
en dat teevens deze zaak, geheel afzonderlijk van de Politie
en de Kerk, door een collegie van de beste Burgers wordt
waargenomen." Hi] meent echter terecht, dat hiervan door
velen misbruik gemaakt wordt en vervolgd: "Zo vee! als de
zulken [de bedee1den] meenen nodig te hebben kan nooit
worden gegeven, het gebrek wordt aangevuld door Bedelarij,
Ioopt men veel op, dan gaat het van brasserij van de hand
tot den tand en deze bedelarij is bovendien de vruchtbare
Moeder van aIle V olksellende."

In de loop der jaren werd van alleriei beproefd, om hieraan
een einde te maken door werkgelegenheid te scheppen en de
mensen bezigheid voor hoofd en handen te geven. Zo werden
hier fabrieken begonnen voor kousen en sajetten, voor lakken
en vernissen, voor dekens en tapijten. Maar na enkele jaren
moesten zij weer verdwijnen. De rivier was de reden voor de
oprichting van de Rijn- en Ijssel Stoombootmaatschappij, een
IJ ssel-sleepvaart-onderneminq, verschillende scheepswerven,
die echter nimmer tot grote bloei kwamen en weer van het
toned verdwenen. Een spijkerfabriek, een strokartonfabriek,
ja, een strohoedenfabriek werden met ijver in het leven geroe~
pen, doch moesten het eveneens opgeven. Zo was het, alsof de
aard der Kampers, vrije boeren en vissers, zich slecht wist te
schikken onder het juk van de gei'mporteerde industrieen. Van
al deze kwam aIleen de sigarenindustrie tot bloei.
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Toch was en bleef Kampen de plaats, waar vreemdelinqen
welkom werden geheten en waar vervolgden en verdrukten
van elders een goed heenkomen konden vinden.

Reeds vanaf de Middeleeuwen was zij een der invalspoorten
voor vreemden en kwamen zij uit de gehele streek, begrensd
in het Oosten door de Weser en in het Zuiden door de Franse
taalgrens. Het waren Westfalingen, Brabanders, Rijnlanders
en Vlamingen, die zich hier vestigden. In later jaren werden
die gevolgd door Franse refuqies, Doopsgezinde Zwitsers,
bewoners uit de Paltz en [oden.

Dit merkwaardige, anthropologische mixtum, was van in
vloed op de karaktereigenschappen en het dialect. Het kon
niet anders: vele vreemde elementen vermengden zich hier met
de eigenlijke bevolking, speciaal in de stad zelf. Maar een
eigenlijke kern werd altijd bewaard, vooral in de meer geYso~
leerde en afgelegen streken. Daar moeten wij dus ook het
dialect terugvinden zonder "Hollandse" bijmengsels.

Het Kamper dialect wordt gesproken in Kampen zelf, Ijssel
muiden, 'Wilsum, Grafhorst en de gehele polder Mastenbroek.
Verder op het Kampereiland en ten Zuiden van de stad in
Zalk en Kamperveen.

De meest geYsoleerde streek was ongetwijfeld tot voor kort
het Kampereiland. Slechts door enkele pont- en voetveren met
het vasteland verbonden, leefden daar de boeren op hun wijd
verspreide boerenhofsteden, als eenzame ridders op hun
burch ten. Hier was de uitsluitend boerenbevolkinq het zui
verst gebleven.

Het is goed, dat we leren inzien, dat er geen wezenlijk on
derscheid bestaat tussen taal en dialect en dat de wetenschap
pelijke waarde van de dialectstudie veel groter is dan over het
algemeen gedacht wordt.

Goethe zei reeds: .Jiet dialect is het element, waarin de ziel
ademt", Wij Kampenaren, die allen in onze jeugd het dialect
gesproken hebben, weten hoe waar dit is en hoe de gebruikte
taal van alle uitingen van de menselijke geest het innigst met
onze a~rd en karakter verbonden is.

127



",29 is het voor. ons zel], .ZO.1S het VO!)!" de gemeenschap,
waarvan wij lid zijn. Ook in het dialect kornt hetkarakter van
een bevolkingsgroep tot 'uitiriq, De variatie der talen is .maar
met zo willekeuriq. Een ieder, die door ons land heeft ge~
zworven, weet, hoe de taal van de Groninger past bij zijn
nuchtere en stuqqe aard en niet gesproken kan worden door
de gemoedelijke, geniakkelijker levende Limburger, bij wie zijn
ronde, vloeiende taal past' als iets eigens.

Hetzelfde geldt voor het Kamper dialect. Het is een zeer
speciale taal, wel wat kort afgebeten err ingesnkt~ maar toch
ook met iets rond-klinkends erin. Vooral is het rijk aan eigen
uitdrukkinqen, die zo karakteristiek 'zijn, dat .iedere geboren
Kamper, vooral in ogenblikken van haast en ontroering hier
van weer gebruik maakt. [a, zelfs na vele jaren uit Kampen
afwezig te zijn geweest.
Zo herinnert zich de schrijver van ..deze .regels; hoe hij op

een avond een vriendenhuis bezocht in het kleine Tjiandoer
in West-java en daar met vlugge stapp en over het wijde voor
erf toeliep op de helder verlichte voorqalerij., waar Iamilie en
kennissen in qemakkelijke stoelen zaten te praten. Daar.klorik
plotseling helder boven het gemurmel der stemmen uit. en in
to onvervalst Kampers, dat hij onwillekeurig stilstond en, zijn
adem inhield: ;;Nee, nee, dat we'k zekr, sie is over de repe
esprunqen!' (zij is de brede baan opgegaan). Gelach volgde
en de Kamper (cen echtel ) moest natuurlijk uitleg geven van
die typische dialeduitdrukking.
Typerend zijn ze en weI zo geheel anders dart elders; dat

ik nog een paar laat volqen. Daar is de toch weer zo vanzelf
sprekende beriaming voor een draaimolen op de kermis:
"schuuties en peerties", - de ontroerende zegwijze voor bid
den: "in de pette kiek'n". die het beeld van de neergeknielde,
bidden de boer voor ons oproept,. en het ongewone woord
"spekkamer" voor Bureau 'van politie. Wanneer dit laatste
woord 'onder de jongens g.enoemdwerd, riep steevast een van
allen:: "We. kriej'deur?" en dan antwoordde het hele kcor:
"Brood me zeepel"
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Een andere merkwaardigheid is het laten vcrvallen van de
h aan het begin der woorden en het juist wel laten horen van
die letter, waar hij niet behoort.Vooral wanneer er op deftig
bezoek of op een bijeenkomst "Hollands" zal worden gespro
ken, merkt men deze dikwijls lachwekkende bijzonderheid op:
"Mijne eren! wij zijn hallen ier saamgekomen .. ;"

Daarbij komt, dat het voor enkelen bijna ondoenlijk is deze
h weg te laten voor een woord, dat met een klinker bcqint,
wanneer het gevolgd wordt door een woord, waarvan de eer
ste letter een his. Zij spreken dan hardnekkig van "het houwe
uus" (het oude huis ) en van "de harme orid!" (de arrne
hond).

Dit uitspreken van een h voor een open klinker is zo dwin
gend, dat het ook in de praktijk, bij het te1donisch opgeven
van namen en zelfs in de Burgerlijke Stand meerdere malen
tot verwarring en onjuistheid aanleiding heeft gegeven en -
noq geeft.

Een van de merkwaardigste staaltjes hiervan, dat reeds drie
en een halve eeuw geleden door de drukpers werd vastgelegd,
is te lezen in het onderschrift van het wapen van Kampen, op
de buitenqewoon mooie en nauwkeurige kaart 'van de stempel
snijder Mr Paul Utenwael. Hij laat, als inwoner van Kampen
gedurende elf jaar, de H voor het woord Hanze vervallen en
grift het op de plaat, zoals hij het altijd had horen uitspreken.

Dit idioorn werd echter slechts een enkele maal door een
schrijver gebruikt, om er de locale sfeer van zijn boeken mee
te versterken. De vooral de laatste jaren algemeen verbreide
tendenz, om "streekromans" te schrijven, ging Kampen en om
streken goeddee1s voorbij. AIleen J. K. van Eerbeek, die zijn
roman "Beumer en Co." in Kampen laat spelen, doet een loffe
lijke poging en gebruikt het op enkele plaatsen. Hoe geheel
anders is dit b.v. bij de talrijke schrijvers over Twenthe en
Brabant! Kampen en omstreken wachten nog altijd op een
streekroman, die met gebruik van het dialect, als onontbeerlijk
en waardevol element in de uitbeelding van het karakter der
Kampenaren, onze literatuur op dit gebied daadwerkelijk zal
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yerrijken.
Stof is hier te over. AI missen wij ook de scherpe verschillen

in stand, een afzonderlijk ambtenarencorps en zelfs -----'-helaas
- de laatste jaren het zo verlevendigende militaire element in
de bevolking, toch geeft deze gemeenschap met zijn typische
"MeIkveehouders" in de stad, zijn verschillende particuliere
bedrijven en zijn Theologische Hogescholen, die het religieuze
element in kracht deed toenernen, facetten genoeg, om een
spannend en boeiend beeld op te bouwen van deze vriendelijke
samenleving.

Want vriendelijk en hulpvaardig, ik zei het reeds, zijn de
meeste mensen hier. Dat valt iedereen op, die hier voor het
eerst komt, die hier winkelt, die hier de weg vraagt. Men loopt
mee, wijst aan en verheugt zich, wanneer het gevraagde ge,
vonden wordt. Op de buitenweqen groet iedere landarbeider.
iedere boerendeern, als waren wij leden van een grote Iarnilie.

En dan het gevoel voor humor, dat in alles bovenkomt.
Groeien hier niet van oudsher de Kamper Uien? Deze zijn
geen import uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat is nu
wel uitgemaakt. Er zijn bewijzen genoeg, dat die Kamper
"Stukjes" reeds honderd, honderdvijftig jaar eerder beston
den. De Kamper lacht erom en is niet bang voor uiengeur in
en om zijn stadje. Daar is ook geen reden voor. De Kamper
Uien toch, (wie kent ze niet!), zijn allen meer dwaas en zot,
dan bewijzen van domheid. Waar Erasmus van Rotterdam, de
universele humanist en fijnste geest van zijn tijd, de Lof van
die Zotheid op onsterflijke wijze verkondigd heeft, weten wij,
dat dergelijke grappen juist het zout des levens zijn, ons jong
houden, ons doen Iachen en een ogenblik de zorgen van de
dag doen vergeten. Waarom dan te betreuren, dat juist Kam~
pen de stad werd, waar die levensblijde zotheden konden
geboren worden en gedijen? Integendeel, wij kunnen er trots
op zijn en zijn dat ook.
Die zin voor dwaasheid, die scherpe blik op mensen en din

gen, verklaren ook de talrijke bij- en spotnarnen, die hier de
ronde doen. In die namen ligt het scherp geobserveerde, vaak
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meedogenloos critische, dat tot op de huidiqe dag nog een
der eigenschappen is van de bewoners van deze stad. Mee
dogenloos, als alle volkshumor, maar toch ook vol qoedrnoe
dige spot, die zelfs bij het slachtoffer een glimlach kan op
roepen en een vergoelijkende knipoog.

Die spotlust heeft echter ook een negatieve zijde. Spoedig
wordt hier iets "gek" gevonden en is men bezorgd zelf in het
ootje te worden genomen. Hierdoor komt het ook, dat in zo'ri
verontrustend tempo de fraaie en decoratieve klederdrachten
uit deze streek verdwijnen.

Ais voornaamste factoren gelden hier wel de veranderde
levensomstandigheden, de Iilm, de radio, het intensievere ver
keer, waardoor het isolement verdween, als op het Kamper
eiland, dat nu zijn vaste verbindingsweg heeft met het achter
land en met de Noord-Oost-Polder. Door dit alles veranderde
de smaak, vooral bij het jongere geslacht, doch daarbij kwam
het bovengenoemde gevoeJ van angst, om anders dan arideren
te zijn en voor de gek te worden gehouden door het blijven
drag en van "dat olderwetse spul". De boerendracht gaat
zich steeds meer veralgemenen tot de gewone steedse.

Wie echter achter zijn gesloten oogleden nog het beeld kan
oproepen van de statiq-zwieriqe groep Karnpereilandse boerin
nen, zoals zij des Zondags met haar grote gepluimde hceden,
met de wapperende, satijnen kinstrikken en banden voor de
met vele strengen bloedkoraal stijfomsnoerde hal zen en haar
Iichtvangende gouden sloten en mutshangers ter kerke togen,
heeft in zijn herinnering een heerlijk beeld behouden van een
bev01kingsgroep, die er trots op was met een eigen volksaard
ook een eigen rijk-aandoende kleedij te bezitten. Dit alles was
nog twintiq, vij£ en twintig jaar geleden een altijd terugkerend
en treffend tafreel. Nu is het grotendeeIs voorbij en is zelfs de
gewone, dagelijkse .vdubbeltjes't-muts uit het stadsbeeld ver
dwenen.

Hoezeer wij dit ook moeten betreuren en beseffen, dat hier
mede een nooit meer te vervangen cultuurgoed verloren ging,
wij weten ook, dat de loop der ding-enniet te stuiten is. Geed-
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bedoelde pogingen, om deze misschien weI wat al te qemakke
lijke evolutie tegen te gaan, zijn bij voorbaat tot mislukking
gedoemd. Dit moet uit de kern van het volkswezen zelf voort
komen. Lapmiddelen van vriendelijke omstanders geven niets.
Maar het yolk zelf moet beseffen, dat het met het afleggen
van die eigen kleding ook een deel van de eigen volksaard
inboet.

Oaarom is het dubbel vreugdevol te kunnen constateren, dat,
ondanks de nivellering der samenleving van deze stad en om
geving en het veranderen der levensuitingen, als het tcenemen
van de godsdienstige gezindheid, waarmee een verdwijnen van
't bonte gewoel der kerrnissen en straatfeestelijkheden gepaard
ging, diep in de ware aard der Kampers bewaard is gebleven.
Oit mengsel van sterkmakende gestrengheid en verzachtende

goedheid doet ons de woo;den van Schiller in de gedachten
komen, die zo bij uitstek voor de bewoners van onze stad
kunnen gelden:

.Denn wo das Strenge mit dem Zarten,"
"W 0 Starkes sich und Mildes paarten,"
"Da gibt es einen guten Klang."
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