
Bijdrage tot de geschiedenis der
Kamper uien.

Sedert 1936, toen de brochure "De Kamper uien ......
import", geschreven door de uitgever J. H. Kok als een aan
trekkelijk boekje verscheen, is de be1angstelling voor deze tak
van folklore intensiever geworden. Het standpunt, dat Kok
welsprekend en met overtuiging verdedigde was, dat een oud
Kampenaar, de veelzijdig begaafde J. J. Fels, voor 't eerst in
1844 een bundeltje Kamper stukjes op rijm het licht had doen
zien, dathij daarvoor anecdoten uit her oude Schildburgerboek
(alias Lalebuch ) op Kampen toepasselijk had gemaakt en dat
dit dan de oorzaak van de dubieuze renommee van onze stad
geweest zou zijn. Niet lang duurde het, of Kok's studie, hoe
goed bedoeld ook, yond bestrijding; zo werd tussen schrijver
dezes. die toevallig op een oudere bron gestoten was en Kok
een polemiek in de Kamper Courant gevoerd 1); in een van
scherp inzicht getuigend artikel wees ook Dr P. J. J.Diermanse
erop, dat reeds v66r Fels een lachwekkend odium op onze
oude veste rustte en dat wie het wilde, het Nederlandse
Woordenboek gemakkelijk op enige vindplaatsen kon na
slaan 2). Als eerste had de Vlaamse folklorist Cornelissen,
zonder Kok's betoog expressis verbis te verwerpen, er toch
bezwaren tegen geopperd 3). Ondanks dit alles mag het initia
tief van wijlen onze geachte stadgenoot op een positief resul
taat bogen: de speurzin is geactiveerd en geen oud gegeven
ontsnapt meer aan de aandacht.
Daarnaast duurt de populariteit van het adagium "dat is

1) Kamper Courant 7,11 Nov. 1938,1 Mei 1939 (Lindenburg); 9 en
14 Nov. 1938 (Kok).

2) Tijdschrift v. Ned. Taal en L. LX, 68vv. (1941). In het Ned. Wb.
onder "Kampen" en samensteIIingen; de letter U is nog niet verschenen;
mogelijk komen er onder "ili" nieuwe gegevens.

3) [ozef Cornelissen, Nederlandse volkshumor op stad en dorp, land
en volk, Antwerpen 1929-1937, deel VI, 194.
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een Kamper ui" onverminderd voort. Te pas en ook wel eens
te onpas wordt eike lezer naar aanieiding van allerlei abuizen
er in kranten aan herinnerd. Men kan hier vrede mee hebben,
zo lang het bij gemoedelijke spot blijft over hen, die 't slim
menen aan te leg'gen, of hun beste beentje willen voorzetten,
zich echter door de allerbedenkelijkste logica lelijk blameren.
Maar niet iedere lapsus zonder meer zouden wij in te starre
consequentie als karakteristiek voor onze stad willen laten
gelden, een vaste scheidingslijn valt daarbij - het is gedeelte
lijk-een kwestie van smaak - niet te trekken. AIle qemoedelijk
heid ontbrak bv. aan het een jaar of vijf geleden overal rond
gebazuinde en met een foto gedocumenteerde persbericht, dat
men hier ergens bij de ingang van een uiterst smal steegje een
bord met inrijverbod voor voertuigen van grote breedte neer
geplant had. Ietwat meer "uiig" handelden onlangs de schran
dere Harderwijkse jonggehuwden, die, toen de stofzuiger
hardnekkig verstopt bled, een £linke snee overlangs de slang
aanbrachten om de verstopping er uit te halen. Gemeld echt
paar was afkomstig uit Kampen. Volkomen te pas als "Kamper
ui' gesignaleerd is daarentegen het verhaal van de erepoort,
die kort na de oorlog ter opluistering van de bevriidinqs
optocht in het stadsdeel Brunnepe ergens in een schoollokaal
gebouwd werd. Het gewrocht wend derrnate suffisant, dat het
de deur niet uit kon.
Het zou geen moeite kosten, om zo voort te gaan en alles, wat
in de latere generaties als "ui" qekwalificeerd wordt tot een
reeks uit te breiden; dikwijls zijn het flauwe geestigheden, bv.
van de wegwijzer even buiten de stad met de aanduiding:
"Voetpad naar Zwolle. N.B. Die niet kunnen lezen;doen maar
best den grooten weg te volqeri". Soms slechts schijnt een
gegeven interessanter, zoals dit orakelachtige rijmpje:

"Kamper gekken:
Heenlopen
En weerom trekken."

In Cornelissen's reeds genoemde verzamelwerk kan men meer
van dergelijke in ons gehele taalgebied circulerende anecdoten
vinden 4); ze dienen weinig ter zake van .een historische

4) Dee! IV, 13-21.
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samenvattinq en daarom wenden wij ons tot het essentiele: het
materiaal der thans bekende bronnen vanaf de oudste tot de
jaren van Pels. '

Allereerst interesseert oris een fragment uit een reisbeschrij
ving van 1693, waarop niet lang ge1eden de aandacht is qe
vestigd 5). De jeugdige Groninger Abel Eppo van Bo1huis
doet in genoemd jaar Kampen aan en gewaagt in zijn reis
journaa1 van een toren, die verzakt en weer recht gezet was,
"waervan men fabu1eert dat de Borgemeesters haer mantels,
dewe1ke een ander hadde wechgenomen, daaronder verrnein
den verloren te hebben 6); ende sijn a1sooweder voortgaende
bij den toren gekomen 7) alwaer de trappens waeren uit ver
geten". Er zijn dus reeds twee domheden in omloop. A1s van
Bo1huis in 1705 nogmaa1s onze IJsse1stad bezoekt, vergeet hij
niet, de bewuste torens nader aan te duiden: .vsaeqen voorts
een toren van een extreme hoogte, die op een nieuw fundament
waer geschoven ao 1682 a1smede de toren bij de vispoort
tegensover het statshuis daer de trappen waer uit verqeten".
Ook acht hij het belangrijk genoeg een paar rege1s aan de
gevaar1ijke mo1enbuiten de Hagenpoort te wagen, en a1s de
reis tot Jutphaas gevorderd is, noteert hij de " niet minder
als de Camper gevaer1ijke[utphasse meulen", De spreekwoor
delijk bekende gevolgen blijken nog geenszins uit het citaat,
zodat dit beruchte effect, gedocumenteerd door de met be
rijmd onderschrift afgebeelde molen op de omslag van Pels'
"Kamper stukjes" 8), er zeker ook later aan toegekend kan
zijn, misschien niet vee1 later, want met de Kamper faam is
't in het vo1gende bericht reeds treurig geste1d.
Dit is een cultuurhistorisch essay, opgenomen in de

Hollandse Spectator van 1734,waarvan de schrijver Justus van
Effen, een uitstekend kenner der toenmalige burger1ijke zeden
was. Na op de spotzieke aard gewezen te hebben, die te allen
tijde in het gemoed van de Nederlander heerst 9), stelt van
Effen met scherpe blik de diagnose van deze kwaal, die elk

5) A. Bicker Caarten "Hoe oud zijn de Kamper uien?" Volkskunde
1950, biz. 172vv.
6) De toren van de Bovenkerk.
7) De Nieuwe toren tegenover het Raadhuis.
8) 3de en volg. drukken.
9) Holl. Spectator No 332, 31 Dec. 1734.
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rechtgeaard medeburger niet zonder instemming zal lezen:
"Deze schimpzieke inborst oefend zig niet aIleen, omtrent
vijanden en vreemden, maar verwekt ook een soort van burqer
lijken Oorlog, tusschen de inwoners der verscheide Steden van
den zeUden staat, die duizend meest ongegronde vertelzeltjes,
de een d' ander ten spot te berde hebben te brengen. Indien
maar een of twee ingezetenen van een plaats, een zonderlinge
en merkwaardige ongerymtheid begaan hebben, word zulks de
gansche burgerij aangewreven, en voor eeuwiq na gehouden._
De eene Stad is in dit opzicht ongelukkiger dan de anderen.
In Overyssel is 'er, bij voorbeeld, een, waar van de Kamper
steur zijn naam ontleend, en alwaar de Luiden al zo wijs zijn,
als de wijste hu~ner Buuren en nogtans van de zeIven worden
gehandelt, als of het genoeg was, om stapel zot te zijn, binnen
de muuren dier plaats het eerste licht te hebben gezien". Het
moge tot troost strekken, dat, naar van Effen voortgaat, "Aan
het zelve kwaad gerucht ook niet weinig onderhevig is, een
der aanzienlijkste steden van ons Holland, van de welke in
de anderen word gesproken, als of men maar aan de eerste
deur behoefde aan te kloppen, om in een Gekkenhuis te wor
den ingelaten". Van Effen is zo tactvol, geen naam te noemen.
Thans, nu de spotlust minder endemisch schijnt te zijn dan in
de dagen van weleer, is het blazoen dier anonyme Hollandse
stad reeds lang weer smetteloos, maar Kampen moet zijn kruis
van de roep van domheid, die er zich muurvast genesteid heeft,
blijven drag en.

Dlt blijkt reeds enkele jaren later, als wij ons weer aan een
reisjournaal kunnen refereren, nu - 1740 - van Mr. Michiel
van Bolhuis 10), Abel Eppo's zoon, wiens aandacht Familie
getrouw door de vergeten trap getrokken wordt en verder
doordat een attribuut van een der beelden voor het stadhuis,
de blinddoek der Gerechtigheid, verguld was. Men fluisterde
hierover, dat de Kamper gerechtigheid weI voor goud te vin
den was. Mr. van BoIhuis meent, dat dit zo'n vaart niet zal
lopen, edoch, het "geeft weder nieuwe stof aan vreemden om
te railleren, die dog graag op de Campers willen vatten", Op
zich zelf onbelangrijke uitlatingen als deze laatste passage, die

10) De Navorscher 1895.

179



niet zozeer een bepaald feit aangeven als wel iets algemeens,
documenteren juist hierdoor onze geschonden reputatie.

In 1766 keurt een veelgelezen topografisch werk ..Korte en
zaakelijke beschrijving der Vereenigde N ederlanden en der
zelver Onderhoorige Landschappen" 11) Kampen de volgende .
tirade waardig: "Eindelijk hebben de Kampenaars dit vooruit,
dat ze dikwijls over de tong loopen, als er sprookjes verhaald
worden, gelijk van de Kamper steur, van het stutten van de
brug op het ijs, van 't verwelkomen van den Prins en meer
andereri".

Een kleine 40 jaar zwijgen de tot dusver gevonden bronnen,
om dan kort na de eeuwwisseling des te rijker te vloeien.
Even vermelden wij een verzameling brieven van Lublink de
Jonge uit 1803, waarin deze naar aanleiding van het spreek
woord "Als het kalf verdronken is, dempt men de put" be
weert, dat dit betrekking heeft op de een of andere geb.~urte
nis, die wij weI eens een Camper stukje noemen. Na deze
vluchtige aanduiding dienen wij iets langer stil te staan bij het
relaas, dat de schrijver Bruno Daalberg (pseudoniem voor De
Wacker van Zon) in een breedsprakig reisverhaal aan het
Kamper land wijdt. Hij slaat een wat overdreven, sporteride
toon aan en is er op uit, de gehele plaatselijke samenleving,
waarvan Daalberg een vrij intiem kenner blijkt te zijn, de geest
der uien te laten adem en. In het slothoofdstuk van zijn twee
delige boek 12) vertelt hij, hoe cen lid van een reisgezelschap,
een zekere mijnheer Levy, voorstelt, in Kampen onderdak te
zoeken, ,,'t zo bewonderde als wonderbare als wonderlijke -
het grappige Kampen! "K-A-M-PEN!" riep 't gansche qezel
.schap uit eenen mond. De eerste syllabe met verontwaardiging .
..Kampen!" sprak Levy, ..Kampen!, dat alles in zich vereenigt,
wat Brussel, Londen ...... opleveren, voegt er nog het hare,
het haar bijzonder kenschetsende bij. Een stad, zo bijzonder
beroemd van wegens de alombekende kluchten harer inwone-
ren, derzelver grappige daden met een woord, de haar
aIleen eigene manier, om door Kamperstukken van allerlei
soort aan te toonen, dat zij de rollende eeuwen door, altijd
Kampenaars waren ...... enz." (voIgt een rekenkundig stukje,

11) BIz. 185. .
12) "Twee en dertig Woordcn" (180,5), II, 298vv.
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nl. dat men meent, n adien een derde van de brug door 't ijs
weggeslagen is, nu toch nog 213van de opbrengst der bruq
gelden te kunnen verwachten; voorts een "Kampet~idee" om
zich een stad zonder huizen voor te stellen: en dan de onver
mijdelijke burgemeester, die voor dienst in den Haag zijnde,
bi] zijn hotelier informeert, wat zij toch in de rogge deden om
't brood zo spierwit te bakken). Levy had gesproken. "Naar
Kampen", riep het gezelschap. "Naar 't Kamper eiland - Hoe
gekker hoe liever!' Ten slotte bidt de schrijver Raad en Yolk
van Kampen om vergiffenis - de Iarizeerl -, dat hij qenood
zaakt was in dit laatste hoofdstuk enige oude en vergeten
stukjes op te warmen. Het deed hem dubbel moeite aan, wijl
de beenderen zijner voorvaderen in datzel£de Kampen
rusten 13) en vele onder dezelve wellicht hun aanrleel in de
grappige evenementen, aldaar voorgevallen, gehad hebben.
"Ous wij ons ook volledig gerechtigd achten, om dit ons werk
A A N R A A 0 E N VOL K VAN K AMP E N als
een echt Kamper stukje aan te bieden en op te dragen, 't bleed,
daar wij uitgesproten zijn, daardoor alleen volledig bewezen
hebben, wijl toch voorzeker! deze Opdracht de eerste na de
soheppiriq der wereld is, die achter aan 't werk geplaatst is".
Had Kok van deze serie grapjasserijen kennis gedragen, het
lijdt geen rwrjfel, of zijnapologie zou in de pen gebleven zijn!

Nagenoeg even karakteristiek, maar van veel sympathieker
mentaliteit is wat een reisverhaal van Jacob van Lennep 14)
- als groot liefhebber en kenner der oude vaderlandse folklore
een waardevol getuige - aan wetenswaardigheden behelst.
Van Lennep is in 1823 met zijn vriend Dirk van Hogendorp
aan 't reizen. Vanuit Genemuiden naderen zij Kampen, be
wonderen de ligging, de fraaie oudheden, waarbij de vergeten
torentrap nog eens opdoernt en leggen een visite af bij de
rechter Kock, Oiens dochter, "een onbevallige juffer schonk
.oris thee en babbelde zonder eind, vooral over de Kamper
streeken, waarmee zij quasi de gek schoor. Zij was zeer
nieuwsgierig, wat ik in mijn journaal van hare stad zeggen

13) In het stadsarchief geen gegevens hierover. WeI komt in het
burgerboek in 1786 een Jan van Zon voor.

14) Opnieuw uitgegeven door M. Elisabeth Kluit "Nederland in den
goeden ouden tijd", 1943.
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zoude. Daar ik mij verwonderde over de menigte van onnutte
poorten in dezelve gebouwd vernam ik naar de reden en hoor
de dat er in vroeger tijd slechts twee giestaan hadden, waar
van de toll en ruime inkornsten opbrachten. De burgemeesters
van Kampen waren toenmaals groote rekenaars, en vooral in
de regel van drieen. Zij begrepen dus dat tien poorten vijfmaal
zoovee1 zouden opbrengen dan twee en lieten er nog acht
bouwen. In 't vorige jaar zoude de koning te Kampen komen;
men richtte aan de brug een hemelhoog_e pyramide op ter illu
minatie, doch toen Z.M. kwam en de stellage weggenomen
was, yond men in de gansche stad geen ladder hoog genoeg
om den top der pyramide te bereiken, en moest men dus het
bovenste gedeelte onverlicht laten".

In dezelfde tijd vinden wij nog eeri opmerking, of schoon
terloops neergeschreven, toch weer kenmerkend, in een on
beduidende rijmelarij van J. van Oosterwijk Bruin, ,;De brand
stichters" 15). Burgemeester en Raden besluiten een schuur op
de wallen, een sta in de weg, door brand op te ruimen. De
burgemeester luidt de brandbel; brand is er echter niet, pas
later steekt de secretaris het pand aan. In het slotcouplet be
toogt de dichter, dat als dit te Kampen voor was gevallen, het
gedicht geen hekeling - m.a.w. een natuurlijke zaak _. zou
zijn. Een berichtje van dezelfde portee staat in een reisverslag
uit 1838, waarin de schrijver de lust bekruipt, Kampen, "deze
beroernde en beruchte stad, Neerlands Abdera", te be
zoeken 16).

Dan komt het midden van de eeuw, de tijd van Fels' publi
caties, welgeslaagde bundeltjes Kamper stukjes in dichtvorm,
door Kok nauwkeurig beschreven; en in dezelfde jaren, moqe
lijk wat later, de gegevens over Kampen in het volumineuze
Spreekwoordenboek van Harrebomee, die enkele bekende
stukjes opsomt, benevens de spreuk:

"AIs je te Kampen staat aan den IJsselboord,
Wordt nog het klinken van de schelkoord gehoord".

nat na Fels en Harrebornee, het verloop van een volle eeuw,
verdere citaten te verwachten zijn, behoeft geen betoog meer:

15) "Luimige dichtstukjes" 2de verz. 1824.
16) Kamper Courant 2 Sept. 1938.
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nog steeds immers liggen - zie de aanhef van deze bijdrage -
bij de een of andere snuggere zet onze landgenoten de Kamper
uien op de tong; maar dit behoort tot de histoire contempo
raine, die als van geen belang voor de wordingsgeschiedenis
buiten beschouwing blijve.

Op welke wijze hebben wij ons nu deze genese voor
te stellen? Wat eens toevallig in het brein van de oudste
zegslieden, jolly jokers uit lang verstorven spraakmakende
gemeenten, opgeflitst is, is "auf ewig verklunqen". Ook is tot
heden niets gebleken van een plotseling ontstaan, dat aan een
Pels avant la lettre te danken zou zijn. Al is dus, wat na een
historische speurtocht niet zelden het geval is, de weetqiertq
heid verre van ten volle bevredigd, toch spreekt uit de ge~
vonden gegevens een verheugend aantal feiten, die wij hier
kortelijk recapituleren:

Bron:
I Welke ui:

I
Benaming:

1693 Reisbeschrijving Mantels onder toren
Abel Eppo v. Bolhuis Torentrap verge ten

1705 id. id. id.
(Gevaarlijke molen)

1734 Hollandsche Spectator Generaliserend
1740 Reis van Mr. Michiel v. id.; torentrap verge ten ;

Bolhuis blinddoek
1766 Korte en zaakelijke be- Steur; brug op 't ijs; Sprookjes

schrijving Prins, enz.
1803 Lublink de Jonge, Generaliserend Stuk]e

Brieven
1805 De Wacker v. Zon, id. (uitvoerig): brugtol: Stukken, Stuk]e

32 Woorden wit roggebrood
1823 [ac, v .Lennep, Reis id.: torentrap vergeten: Streeken

de vele poor ten : mislukt
vuurwerk.

1824 v. Oosterwijk Bruijn id. (terloops)
Gedichten

1838 Reisverslag Kamper id.
Courant

1844 J. J. Pels 15 dichtverhalen Stukjes
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Speciale aandacht vraagt de tot dusver oudste bron, die niet
zozeer Iabeltjes als wel gebeurlijkheden ruchtbaar maakt,
waaraan plaatselijke omstandigheden het aanzijn gegeven
kunnen hebben, De toren van de Bovenkerk bv., waaronder
de burgemeesters hun mantels meeriden kwijt geraakt te zijn,
heeft wegens verzakking meermalen herstelwerk ondergaan
(in 1627/9; 1647/50 en dehnitief in 1686). Een als echt Kampe
naar spotzieke omstander, die wellicht van dwaze streken ge~
hoord of ge1ezen had, zou wel eens tijdens een officiele
werkschouwing door het ambtsgewaad van het gemeentehoofd
op genoemd minder eerbiedig denkbeeld gekomen kunnen zijn.
Te bewijzen valt dit uiteraard niet, maar de veronderstelling
ligt voor de hand en is plausibel door de locale situatie, die
velen ten tijde dat van Bolhuis het feit in zijn reisboek vast
legde, zich nog in herinnering konden roepen. Later, toen dit
steeds minder het geval werd, is de samenhang fundamentee1
gewijzigd: het rechtzetten van de tor en is tot een verrollen
van de kerk over grauwe erwten 17), een absurditeit dus, ge~
degradeerd.

Zekerder, want controleerbaar, en daarom van eminent
belang is het gelijktijdige stukje 'van de verqeten torentrap.
Alhoewel bouwkundige vergeetachtigheden, bij voorkeur aan
raadhuizen, sedert het Laleboek in alle gewesten schering en
inslag waren, was een toren, waarvan men de trap vergeten
had, juist iets: wat in onze IJsse1stad voor werkelijkheid kon
doorgaan: men kon - wat ook van Bolhuis moest ervaren -
de goedgelovige vreemdeling dit architectonische monstrum
tonen. Wat toch was het geval? Nadat in 1646 kerk en
torentje van het H. Geestgasthuis in het centrum tegenover
het stadhuis afgebrand waren, werd besloten het verloren ge~
gane sobere en kale bouwwerk door een mooiere toren te ver
vangen. Na nogal wat beraad over de inqekomen ontwerpen
begon in 1649 de arbeid. Gekozen was niernand minder dan
Vingboom 18), in wiens plan, doordat hij zich aan de toestand
ter plaatse had aan t~ passen, een zijtrap, beter gezegd,

17) Cornelissen, Op. cit. IV, 20.
18) Spelling als in het art. over de Nieuwtoren (sic) in "Kampen,

geschiedk. overzicht en merkwaardiqheden" (1878) door Mr. J. Nanninga
Llitterdijk. Hierin tal van bijzonderheden de bouw betreffende.
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buitentrap, voorgesteld werd. Vinqboom's tekeningen zijn niet
op het archief van de Gemeentewerken bewaard, maar een
raadsbesluit laat geen twij£el over:

9]1artls ben 21 21ugustie 210 1649
~cbben be ~ccren ~roumerius enoc \Sacfcr CCII ad)tb ma£liStraet
£lcc!,'i)ibcert, sCClfer mobcl uun hoe cnbe OjJ mat mcnire be nije
toorue soc ccn l)ct ~. @ccftcs GSJaft(Juis clsmcbc ccn 0acob @£l~
occtsa tinneglters (Juiis ccnbc Dlbcftrate, bequucmelijden soube
connen £les(otcn morben enbe is nee ge1)oubcnc belibcrutie beer
ouer oii gael' 21d)toare gcre50(ueert cnbe goetgeuonbcll bat 1)et
uoore mobei in bC5cn sal geuo(gct ruorbcn, cnbc bat be treppe
ncube toorne uoor cenbe aiibc nun 00COO @gbertsa stinncgite1'5
1)uijs. ingeuold) nunt uoo1'a mobel sal gClnoccrt moroen: enbc
1)eoocn f)acr 21d)tb: mebc georbonncrt, bat be graben als .mebe
be sjJille nnnbe n 001'13treppe DOll be bcste, gartstc enbe bcqucemste
Ilindcrt ol{es nee uereiisd) nunt mzrct, sal gcmucdt morb en. 19)

De aanschaffing van zodanige prima bouwstenen blijft
echter bij nader inzien uit zuinigheidsmotieven achterwege.
Het was geen novurn, dat bij nieuwbouw door de vroedschap
bepaald werd materiaal afkomstig van afbraak te gebruiken en
zo is het dus niet vreemd, dat reeds de eerstvolgende raads
vergadering tot een efficienter resolutie leidt:

'1)cn 5 701' 1649
1)cbbcn C5C1)ejJencn cnbe ~laebt gere501ucert enbe goetgeuonbcn
bat be hercn G£acmcner5 be @. 0'01). \Sroultlcrius enbc heijmen
hermscn ~acrer be grcuroe 5tcllcn treppe inbe to orne ncnbe
brcebetpcorte, nccoe colucr1)ccren merf ccn. beer 5ullen been
nuijtbreertcn enbe meberorn 5ullen been Mellen cnbc mcedcn
cent ~. @ce5te5 uenbe 5iibt nun 0'acob @ngoertsa tinnegieter,
0111boer mcbe SOO bonen opben nijcn toorcn te conn en £loen; 19),

Niet aileen de woorden: "cnbc bat be treppe ncnbe tcorne
Door cenoe aiibc Dan 0'acob @gbertsa stinneg ietets 1)uiis,
ingeuold) ncnt l.)oor§ mobel 5al gemuertt morben' bewijzen,

19) Afschrift uit het Register van Resolutien van Schepenen en Raden
der stad Kampen, 1639-1651, bereidwillig verstrekt door de Gemeente
Archivaris, [oh. Don.
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dat Vinqboons de trap naast de toren wenste, hij heeft
bovendien in de maskerende frontale verbreding een
monumentale omlijsting, die de ingangsdeur nog siert, ont
worpen. De reden van deze onregelmatigheid - er komen
overigens aan kerken en torens vaker uitbouwsels voor
laat zich wel gissen; vermoedelijk is deze een aesthetische. Er
moest nl. een doorgang voor een dwarsstraat overweIfd en
in het fundament uitgespaard worden en wel zo, dat de toren
als een uitroepteken voor het verkeer met de opening midden
voor de straat kwam te staan. Moest nu het linker of rechter
voetstuk ruimte genoeg bieden voor een trap, dan zou de
tot ale breedte .van het benedenstuk te zeer toenemen en daar
de toren niet bijzonder hoog is, dit deel te log worden. Vinq
boons kan derhalve - indien deze qedachtenqanq juist is -
smalle, maar massieveen daardoor voldoende sterke zijstukken
als de best bevredigende oplossing aanvaard hebben. Hoe dit
alles ook zij, de resoluties zijn inderdaad strikt nagekomen;
nog. heden mist de Broederpoort zijn wenteltrap in een der
noorderrotonden; wie tot voor kort op .de bovenverdieping
kwam, kon er naar beneden zien in een diepe, donkere gaping,
die nag lang als bergplaats voor ijs gediend heeft, en de trap
zelf, tegen de zuidkant van de toren gemetseld, trotseert daar
reeds onopvallend 3 eeuwen.

Het uitbouwsel, resp. 2 a 3 m breed en diep, is in de rooilijn
van de Oudestraat opgenomen en steekt, daar de hoogte even
als in de Broederpoort ongeveer 12 m bedraaqt, weinig boven
de huizen uit; een schuin dakje dekt het af. Hoger op maakt
de trap een beweging binnenwaarts en zet hij zich boven de
overkoepeling van de dwarsstraat in het inwendige van de
toren voort 20). Tijdens het bouwen, toen de wenteltrap open

20) Zelden realiseert zich, wie er langs Ioopt, deze details. Fels blijkt
er niet onkundig van, vql. het voorbericht tot zijn Kamper Stukjes: "Men
bedenke, dat er bewijzen voor de waarheid dezer verhalen aanwezig zijn:
De trap toch buiten aan de klokkentoren gebouwd, enz." Merkwaardig is
het, dat Kok hier volstrekt niets van wil weten (blz. 76): "En wat betreft
het verhaal van den torenbouw, waarbij de trap vergeten was ~, Fels
kon zeer goed weten, dat ook dit gehcel onjuist was. Geen der drie Kamper
torens heeft dit "gebrek". Bij den bouw zoowel van den Boven- als van
den Nieuwen toren is volgens Bouwkundigen duidelijk aanwijsbaar dat de
torens gebouwd zijn volgens een bepaald plan, waarbij de trap direct was

186



Achterzijde Nieuwe Toren.



en bloot gelegen heeft, zal menigeen vreemd opgekeken heb
ben, maar ook na de maskering was de uitbouw meer zichtbaar
dan teqenwoordiq (zie afbeeldinq ) en zo kon van de aanleidinq
tot een geloofwaardig verzinsel dankbaar gebruik gemaakt
worden.

Oat de Kamper molen tezelfder tijd bescheiden entree doet
in het complex der uien, is een zwakker gefundeerde veronder
stelling; de zinsnede imrners bij van Bolhuis, de .miet minder
als de Camper gevaerlijke [utphasse rneulen", is niet meer dan
ecn vergelijking en zeker geen rechtstreeks signaleren van een
oorzaak van mentale aberraties. Toch mag niet over 't hoofd
gezien worden, dat de molenwieken van Jutfaas al sinds
jaren berucht waren. Een boekje uit 1637, ,Jochem 1001, ofte
Ialourschen Pekelharinq" van de dichter J. Zoet getuigt van
hun fatale kracht: "Y gut hoe maald dat hooft, die Man het
wis een slagh Van [utfaas' meule wieck". Het analogon geeft
dus wel te denken, te meer daar alleen maar gevaarlijke 21 )

molens in een reisverhaal wat nuchter aandoen.
Al deze feiten en veronderste1lingen doen verrnceden, dat

de grond hier rijper en rijper werd voor de dornheid als stads
kenmerk bij uitstek. Een van oudsher alornbekend plaatselijk
symbool, de steur, ontbreekt nog; betrekkelijk laat, pas in 1766,
vult dit de reeks der uien aan, wat een lacune in de ter be
schikking staande gegevens dcet verrnoeden. Veel wetens
waardigs omtrent de rol in Kampens historic van deze ver
dwenen begeerlijkheid is door Kok verzameld .22), hier komt
slechts het befaamde verhaal met de bel. in beschouwing.
Eeuwen geleden leqde men gevangen steuren, Iiever dan extra
grote karen te bouwen, aan een touw, dat tussen twee rug
uitsteeksels niet gemakkelijk verglijden kon, vast. Eenstedelijke
verordening "Off een stoer affbreke" uit omstreeks 1400 in

ontworpen en planmatig is uitqevcerd. Trouwens een bouwkllndige be
roemdheid als Vingboom zou zulk een vergissing zeker niet maken!"
Overtuigd als Kok was, dat alles wat Fels schreef, mystificatie was, zaI
hij verzuimd hebben de situatie in oogenschouw te nemen.

21) Van Bolhllis zegt over het gevaar .van de Kamper molen: "het
pericuI van door een slach derselver omtrent het beste van ons bovenlijff
geslagen te werden". Dtt is wel erg vaag. Wat is het beste? De hcrsenen.
c.g. het brein?

22) BIz. 48vv. Zie verder het Ned. Woordenboek onder .Kampersteur".
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Dat Gulden Boeck van Kampen 23) luidt, dat als een los
gebroken steur de volgende dag weer gevangen wordt, waar
zich een stuk touw aan, of enig merk op bevindt, de vorige en
de nieuwe vanger dan half om half in het bezit moeten parta
geren. De magistraat bepaalt vervolgens: ontbreekt touw of
merk, dan heeft de nieuwe (!) bezitter alleenrecht. Dit geeft
nogal een uiensmaak; bedoeld zal echter wel zijn, dat aIleen
beschadigingen tengevolge van 't zich losrukken geen verhaal
geven. Allengs wordt de "Camper steur" een verrnaarde
lekkernij, bij ontstentenis van de vis serveerde men onder deze
naam een soort eieren met mayonnaise, waarvan "Aaltje, de
volmaakte en zuinige keukenrneid" (1803) het recept geeft.
Ondertussen gaat het figuurlijke gebruik van deze naam nog
verder: met aldus betiteldc schotschriften gingen predikanten
elkaar omstreeks 1650 te lijf 22). De vroegste getuigenissen,
die misschien op de Kamper steur aIs dornme streek zouden
kunnen doelen, zijn de uitdrukking "Bet is Camper steur" in
een spreekwoordenverzameling, die in de jaren van 1680 door
een zekere Pieter Witsen schijnt aangelegd te zijn, en de ver
melding: "waar van de Karnpersteur zijn naam ontleend" in de
Hollaridse Spectator van 1734. Jammer genoeg kan uit geen
der beide aanhalingen een conclusie getrokken worden. Van
het bestaan van een hs. van P. Wits en weten wij slechts door
de mededeling in het Spreekwoordenboek der Nederlandsche
taal van Harrebornee, die er veel uit overnam. Ondanks na
speuringen door Dr Dierrnanse en schrijver dezes is het rhs.
thans onvindbaar; het spoor loopt dood op een veiling in 1878
bij Mart. Nijhoff, toen een Dr Couwenberg eigenaar werd 24).
Ook het citaat uit de Hollandse Spectator is "neutraal", al
heeft Kampen dan weI zijn beruchte naam, zodat mijn vroegere
veronderstelling, dat de steur hoofdoorzaak van de Kamper
uien zou zijn geweest - waartegen Dr J. Reijers, oud
stadgenoot en vooral Dr Diermanse, van wiens critische
opmerkingen dankbaar gebruik is gemaakt, in briefwisseling

23) Overijssels Stads-, Dijk- en Marktrechten. Ook afgedrukt in Tijd
schr. v. Ned. Taal en Lett. XXXVII, 222.

24) Het jaartal 1680 is sIechts bij benadering uit Harrebomee's bronnen
Iijst geschat. In de veilingcatalogus wordt het aIs minstens 20 jaar jonger
beschreven.
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geopponeerd hadden - op te losse grond blijkt te berusten en
mede in 't licht van de uit het reisverslaq van Abel Eppo van
Bolhuis gebleken feiten geheel moet komen te vervallen.
Daarmee vervalt de eruit afgeleide veronderstelling, dat de

klankgelijkenis steurtjes-stukjes invloed uitgeoefend heeft op
de associatie van Kampen met domme streken. Mocht by.
iemand buiten onze qemeenschep horen van een "Kamper
steurtje" en geen idee hebben van de eigenlijke bedoelinq, dart
zou hij onwillekeurig aan "stukje" kunnen gaan denken. Mijn
mening berustte op de destijds bekende bronrien, waarin
"stukjes" de hoofdrol speelden; maar ook hier dragen de
oudste gegevens er onmiskenbaar toe bij, deze veronderstelling
op te geven. Bij het vergelijken van de tabel blijkt, dat pas in
de 19de eeuw de benaming "stukjes" opduikt. Wat recenter is
de grovere aanduidinq "uien", die VOOr't eerst in druk ver
schijnt als titel van een niet lang geleden in het Nutsarchief
voor de dag gekomen boekje: "Kamper Uijen. Eene verzame
ling der geestigste anecdoten in proza en poezie uit eenige
jaargangen der Kamper' Courant". Tweede stukje, Kampen,
Van Hulst en Van Dam, 1860. Er zal dus een paar jaar eerder,
naar alle waarschijnlijkheid met eensluidend opschrift, een
eerste deeltje het verfoeide woord verkondigd hebben 25).
Jammer, dat het bij het doorbladeren wel enigszins teleurstelt,
geestig zijn de aneodoten slechts sporadisch en er bevindt zich
geen enkele op onze stad slaande onder.
Herhaaldelijk is gebleken, dat onze domme verhalen alom

tegenwoordig zijn en zich - zij het dan met allerlei vari
anten - in een lang leven verheugen. Een duidelijk Iicht Iaat
ook de folklorist Cornelissen, waar hij bezwaar maakt tegen
Kok's monoqrafie, hierop schijnen 26): "Deze verhaaltjes zou
den ontleend zijn aan het Lalenbuch. Maar hoe legt hij (Kok)
dan de alqemene verspreidheid dezer sprookjes uit? DezeIfde
of verwante stukjes die men van de Kampenaren verhaalt,
vindt men terug, niet alleen in verschillende, dikwijls ver van
elkander verwijderde plaatsen van ons Nederlands taalqebied,

25) Dit in tegenstelling tot de vroegere mening (o.a. Kok, bIz. 66),
dat in de hereditie van Fels' stukjes in 1927 voor 't eerst het woord "uien"
gedrukt verschenen was. .

26) Op. cit. VI, 194.
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maar ook in andere landen en bij vreerride volken. Kornen die
vertelliriqen ook uit het Lalenbuch? Volstrekt niet. Evenals
aile andere produkten van de gesproken volkslitteratuur, zijn
deze verhalen gemeengoed van aile volkeren en leveren zij het
bewijs dat de volksgeest, ook inzake humor overal dezelfde is".
Men mag her probleem van de geschiedenis der Kamper uien
dus niet te eenvoudig stellen door te zeggen: zijn ergens de
plaatselijke omstandigheden gunstig, dan concentreren de
verhalen zich aldaar, want zo blijft de moeilijke vraag naar de
herkornst: is die van buiten of origineel plaatselijk? onbeant
woord. Kok gaat uitvoerig de parallellen met het Laleboek als
uitsluitende bron na. Maar ook deze bron is een samenbunde
ling van noq vroeger circulerende streken, men denke bv. aan
Hans Sachs uit de eerste helft van de 16de eeuw, onuitputtelijk
in zijn boertigheid. Tevens is er een essentieel verschil tussen
het Laleboek en Fels' losse anecdoten. Dit boek wil een geheel
zijn door een zekere samenhang en door zijn omlijsting, die
stellig origineel mag heten. De burgers nl., de Lalen, waren in
't geheel niet dom, integendeel zeer verstandig en geziene
raadslieden in stadsbesturen en aan hoven, dies waren ze veel
uithuizig. Op instigatie van hun vereenzaamde gaden moesten
ze zich dom voordoen, dan zou de raadgevende functie wel
vervallen. Aldus geschiedde, maar de aanstellerij groeide tot
een gewoonte, die niernand meer af kon leggen. De daarbij
bedreven daden vormen de inhoud van het lange tijd zeer ver
spreide volksboek 27).

Een verder bewijs, hoe onzeker het is, het origine scherp te
omgrenzen, levert de geschiedenis van de steur. Men zou
denken: de Ijssel, de sedert 1400 vastgebonden steur, af
gaande op zo autochthone gegevens kan het steurenverhaal
niet anders dan in Kampen ontstaan zijn. Toch is zelfs hier
rekeniriq te houden met externe genetische factoren. Een
analoog motief van dwaze Iogica nl. voert terug naar het
Laleboek, waarin wordt verteld, hoe de Lalen bij dreigend
oorlogsgevaar hun klok in 't water laten ziriken. Om de plek

27) "Das Lalebuch" (1597), vermoede1ijk uit Straatsburg; "Die Schilt
burger (1598), Saksische versie van het La!ebuch. Uitgegeven en van
talrijke aantekeningen voorzien door Karl von Bahder in "Neudrucke
deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII. [ahrhunderts", dee! 236/9
(Halle 1914).
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weer te kunnen vinden, waar ze hem bij vrede zouden op
hijsen, werd in het boord van de boot, waarmee de klok weq
gevoerd was, een kerf gemaakt op de plaats, waar de klok
overheen getild was 28). Ingeval van twij fel aan de overeen
komst met het verhaal van de steur zien wij naar een ver
haaItje uit Mecklenburg 29)' de klok is in een vis veranderd.
Zo hadden de vissers in de buurt van het stadje Teterow, het
Mecklenburgse Kampen, "een geweldige snoek van zeldzame
qrootte" buit gemaakt. Men wilde die bewaren tot het a.s.
feest van de schutterskoning, bond het beest een bel om en
kerfde een teken in de boot, waar het weer te water gelaten
was. Aldus zijn we tot een dichte benadering geraakt van de
versie van de steur met zijn bel om, die ook voor een feestelijk
doel bewaard en te water gelaten werd.

Het is heel moeilijk, in dit geval te scheiden tussen toevallige
gelijkenis en invloed van elders. Soms is deze gelijkenis, waar
van wij als medelevend stadgenoot weten, dat ze toevallig is,
frappant. Zo vertelt Ter Gouw in zijn Volksvermaken 30)

naar aanleiding van vorstelijke bruiloften: "Kamperstukjes
vielen er bij die gelegenheden ook nog wel eens voor. Toen
onze Friese stadhouder Willem Frederik in Mei 1652 met een
dochter van prins Frederik Hendrik trouwde en zijn bruiloft
te Kleef vierde, hadden de Klevenaars een grote triomfwagen
gebouwd, maar vergeten de maat van de poort te nernen, zodat
de wagen er niet door kon. Dadelijk werd de raad vergaderd
om te beslissen of de wagen binnen blijven, dan of de poort
vallen ZOI1. Hi] besloot tot 't Iaatste en a1wat in Kleef handen
reppen kon. hielp in de ijI aan 't slopen". Hier moet men
onwillekeurig denken aan het op de 2e blz. vermelde histori
sche, maar sterk overdreven feit van de erepoort bij de Kamper
bevriJdingsfeesten.

Een andere parallel ten slotte, die wederom moeilijkheden
bij het definieren van de herkomst oplevert, is het op de
7e Iblz. geciteerde spreekwoord uit het werk- van Harre-

28) Vgl. Kok, blz. 74, waar nog een variant uit Denemarken rnee
gedeeld wordt.
29) Bartsch, "Sagen aus Mecklenburg" I. 349 (Teterower Ceschicht

chen). .
30) Volksvermaken (1870), blz. 426. Het verhaal is ontleend aan de

Hollandse Mercurius van 1652.
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bomee. De slotregels van Pels' gedicht over de steur zijn van
nagenoeg dezelfde woordkeus:

" ...... van den steur niets meer vernomen.
Dan dat men soms aan d' Y sselboord
Het klinken van zijn schel nog hoort."

Aan beide citaten kan een derde uit een folkloristisoh getint
werk van Laurillard 31) toegevoegd worden, waarin het heet,
dat de Kampenaren nog altijd de naam Steurvangers dragen,
naar uit het volksrijmpje blijkt:

"AIs je te Kampen staat aan de Ijselboord
Wordt nog het klinken van het scheIletje gehoord."

Vertrouwende op zegslieden van naam als Harrebornee en
Laurillard is men geneigd te denken, dat dit spreekwoordelijk
gezegde, hoewel tegenwoordig onbekend, vroeger ongetwijfeld
in zwang geweest is en dat Pels er ten behoeve van een ge
slaaqd slotcoupIet van zijn berijmde anecdote over de steur
profijt van getrokken heeft. Wat blijkt echter, aIs wij de feiten
nader en tevens van een andere gezichtshoek beschouwen?
Vooreersr dat de voorbeelden van Kamper stukjes, die Harre
bomee opsomt, aIle ook bij Pels voorkomen, hetgeen op zich
zelf weinig bewijst, alleen als Harrebomee verder vermeldt.
dat "de ganzenhoeder [eroen voor de poort stond en wenste
binnengelaten te worden" en Pels in zijn gedichtje "De
gevleugelde beleqeraars" zegt "WeI. 'k ben Jeroen, de Ganze
man!", de opvalleride identiteit van de ganzenhoeders op een
tegenovergestelde samenhang duidt en wel, dat Pels de bron
is van Harrebomee en al of niet via deze van Laurillard. Onze
wat vage veronderstellinqen zijn in zoverre aannemelijk, dat
Pels' eerste bundeltje verscheen, teen 't werk van Harrebomee
nog in wording was. Het verlangen is hier naar een nieuwe
bron, die meer licht op deze kwestie kan werpen.
Een dergelijk verlanqen, dat vooral bij het steurenverhaal

groot is. heeft alleen dan kans op een zekere bevrediging
als, naar te hopen valt, de belangsteIling voor het onderwerp

~1) Dr E. Laurillard "Op uw steel" (1891). blz. 44.
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der uien levendig blijft. Wij mogen overigens voldaan zijn
over de vondsten, die in de taoel opgesomd zijn en kunnen
als resultaat van de besproken feiten sarnenvatten: niet Pels
in 1844 is de auctor intellectualis, maar reeds een kleine
twee eeuwen eerder, tijdens of kart na het bouwen van de
Nieuwe toren en andere bouwkundige werkzaamheden waren
de spotvertelseltjes in circulatie; de volkshumor, die weinig
andere ventielen had, was tot spotten geneigd, wat bij de
gelsoleerde stedelijke gemeenschappen, speciaal hier, waar
de bodem vruchtbaar was, er toe leidde, dat niet lang na
1680 de bewuste faam zich voor goed inburgerde. Het is
natuurlijk een open vraag, in hoeverre dit beeld wijziging zal
ondergaan als nog verborgen gegevens, die zelfs lang voor
deze tijd zouden kunnen liggen, uit het stof te voorschijn
kornen 32).

Conform het oordeel van de vriendelijke Justus van Effen
over Kampen, "alwaar de Luiden al zo wijs zijn, als de wijste
hunner Buuren" ligt hier geen werkelijke dornheid ten qrond
slag, er zijn slechts plaatselijke handelingen, die eeri zekere
aanleiding gaven, gerid1iculiseerd. "Dat die spotternijen on
verdiend zijn, spreekt vanzelf", zegt Cornelissen, de oorzaak
is eerder "naijver tegenover machtige gemeenten", hetgeen op
onze Hanzestad wel van toepassing zou kunnen zijn, als
nevenoorzaak althans. Weinigen zullen - Ben persoonlijke
kwestie - de bijgedachte van dornheid als iets onaangenaams
opvatten. Evenals Pels .Jaqchend met den ouden blaam"
zullen de meesten van ons daarentcqen de uien als een voort
leveride herinnering aan het oude Kampen, een patina op de
stadshistorie, waarderen.

Dr C. W. H. LINDENBURG.

32) Vgl. het slot van het in noot 2 genoemde art.
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