
Geschiedenis van Kampen.

De Middeleeuwen.

Zeshonderd jaar gel eden stuwde de IJssel haar water
evenals thans, met vertraagde vaart voorbij Kampen door de
IJ sselmonden zeewaarts. Reeds sedert lang was het meer
Flevo der Romeinen, het AIm ere der vroege Middeleeuwen,
uitgegroeid tot de wijde korn, die maar weinig verschild zal
hebben in uitqebreidheid en vorm met de "stervende binnen
zee" van onze tijd.

Met enige nauwkeurigheid is die vorm niet te bepalen, want
de eerste betrouwbare kaarterr van de oevers der Zuiderzee
dateren pas van na 1500. Wei staat het vast, dat de Kamper
Eilanden toen nog weiniq betekenende opwassen waren, dat
Scrhokland en Urk groter van omvang waren dan thans en dat
de zeegaten tussen de W adden-eilanden teen nauwer waren.

Vissersboten droeg de Zuiderzee reeds lang. Reeds om
streeks 900 offerden de vissers hun tiende van wat de "tragel"
of het treknet opleverde .aan Sint Maarten, dus aan de
bisschop van Utrecht. Ook varen er dikbuikiqe koggen, die
door het Vhe en het Marsdiep de grote zee zoeken. Eeuwen
lang heeft de stad Kampen hier bakentonnen ·gelegd; ook
zorgde ze voor een "voyrhuys", een kaap of kustlicht op
Terschelling. Oat die zorg voor het vaarwater na 1500 in
handen van Amsterdam komt, is een feit van betekenis.
Kampen erkende daarmee, dat haar bloeitijd van de grote
va art "buy ten duynen" geeindigd was.

In de 14e en 15e eeuw is 'het dus, dat we de Kamper wimpel
- wit en blauw - zien waaien op de schepcn naar Oostlarid.
die in het najaar met haring bevracht zuIlen teruqkeren. of
die, welke naar Newcastle of een andere Engelse haven gaan
om steenkolen en wol in te nemen, of naar de Franse kust,
waar de baai van Bourgneuf zout leverde en Bordeaux wijn.
De Kamper .vrachtvaart langs de Westkust van Europa, van
Bergen in Noorwegen en Reval in Estland tot de Baskische
provincien en Lissabon. _

In de volgende bladzijden wordt eerst de politieke gesC'hiede~
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DIS van het middeleeuwse Kampen beknopt behandeld, de
verhoudingen dus tot de landsheer en de naburige steden en
edelen, tot het ogenblik, dat de laatste bisschop van Utrecht
als "genadige 'heer" vervangen wordt door keizer Karel V.
In een tweede stuk wordt de Kamper samenleving besproken
en zal een antwoord gegeven worden op de vraag, hoe die
wereld in 'het klein bestuurd werd, op welke wijze de burgerij
gegroepeerd was en welke maatschappelijke verschijnselen de
aandacht verdienen.
Voor de omvangrijke historische [itteratuur, .die reeds over

Kampen bestaat, wordt verwezen naar de litteratuurlijst. Een
enkel 'woord over een paar schrijvers moge vooraf gaan. De
eerste historicus van Kampen 'is Arent toe Boecop, die van
1559 tot 1580 herhaaldelijk in de magistraat van zijn geboorte
stad voorkomt. Zijn belangrijke staatkundige werkzaamheden
komen nog ter sprake. Toen hij in 1572 te Genemuiden
gevangen zat, doodde hij de tijd door het werken aan zijn
Kamper Kronick, die hij in de volgende jaren voltooide. Hij
mocht met gerechtvaardigde trots schrijven, dat deze stede
geschiedenis "myt groetren vlyt by den anderen ghebrocht"
was. Het grootste deel van zijn handschrifr is door de druk
bereikbaar gemaakt. Een verloren gedeelte is door de TweHose
predikant H. Nagge zo vlijtig gebruikt. dat Nagge's kroniek
dit verdwenen stuk wel vervangen kan. Men moet het be
treuren, dat in de 17e en 18e eeuw geen tweede stadgenoot de
pen heeft gehanteerd om Toe Boecops werk voort te zetten.

Eerst in de 1ge eeuw geschiedde dit door Evert Moulin, die
eerst in de Kamper Almanak en daarna in zijn Kamper
Kroniek de gesC'hiedenis der stad schreef tot 1609.

Dit werk en enige opstellen in de Overijsselsche Almanak,
"vrucht van enige snipperuren, aan een leven vol beslomme
ring ontwoekerd", zijn nog steeds van waarde. Had de schrij
ver ons ook een beeld gegeven van zijn eigen tijd! Want de
18e eeuw en vooral de eerste heHt van de 1ge eeuw hebben
nog weinig de aandaoht van latere geschiedsohrijvers ge
trokken, die bij voorkeur stilstonden bij Kampens bloeitijd, bij
haar handel en haar maatschappelijk [even. Van deze latere
schrijvers vermelden we aIleen de archivarissen der stad
J. C. Bijsterbos, P. C. Molhuysen en J. Nanninga Uitterdijk.

157



I

Het was in het jaar 1362, des Dinsdags na Sint Jacob - als
de rogge rijp is - dat bisschop Jan van Arkel, gesteund door
de burgers der drie grote steden van Overijssel, Deventer,
Kampen en Zwolle, de stins te Voorst insloot. Sterk was de
burcht der Voorsten door haar dubbele grachten en haar
twaaIf voet dikke muren, die tot tachtiq voet hoog uit het
water oprezen. Eerst werd de voorburg met geweld van
wapenen genomen. Behalve de oudere belegeringswerktuigen
nam men buskruit te baat, Ook de grote toren viel en 9
November, na een beleg van vijftien weken, moest de heer
van Voorst zioh overgeven, ofschoon met behoud van li]£ en
goed. Het slot werd evenwel met de grond gelijk gemaakt;
het volgende jaar stierf heer Zweder. Voor de bisschop en de
drie steden was de val van het huis Voorst een succes; meer
dan te voren waren de rust en de veiligheid in de IJ sselstreek
verzekerd. De twistappel Mastenbroek werd nu verdee1d en
daarrnee in deze wildernis de eerste ontginners toegelaten.
Zwolle kreeg de tufsteen van het slot, die gebruikt werd aan
de St Michiel, En Kampen behield uit de buit een ijzeren
deur, die nog als afsluiting dient van de archiefbewaarplaats
op het Stadhuis in de Schepentoren.
Kampen was dus verlost van een harer machtigste adellijke

buren. Maar ten Zuiden van de stad, bij Elburg, Ihuisden de
heren van Putten, die ook een sterkte bezaten bij Oldebroek,
het slot Puttenstein. Deze heren, "hoemoedich, moetwillich
ende dertel", vielen vooral de ingezetenen van Kamperveen
lastig. Kampen, dat hier be1angen had, werkte samen met
bisschop Arnold van .Hoome, terwijl de twee andere IJ ssel
steden moreel steunden; in 1375 kwam een verbond tot stand.
IDievan Kampen, geholpen door vierhonderd bisschoppelijke

ruiters, sluiten Puttenstein in, gelegen in een moerassige streek
dichtbij de -thans verdwenen Hollanderhuizen, waar de' weg
van Kampen de VeIuwe bereikte: thans ligt hier het erve de
Pol. Een groot houten qevaarte. drie zware balken, 59 voet
leng en door ijzeren banden hecht verbonden, rammeide de
muren. Arent toe Boecop zag het in zijn tijd nog in de Heilige
Geest staan, "rbij de deur van den beier", en de dichter
Franciscus Martinius wijdde in 1614 enige regels aan de
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"Camper nagel", een "horen van de bok, op storm en af
qericht". Maar in 1646 ging deze "aries" verloren bij de brand
van het genoemde gebouw.

Heer Herbern van Putten, die zelf op het kasteel aanwezig
was, werd gevangen binnen Kampen gevoerd en moest vrede
sluiten. Puttenstein werd afgebroken. Toch bra ken in latere
jaren telkens weer onenigheden uit. De onkosten van de stad
werden qedekt door een lening, waarvoor de burgerij "Onser
Vrouwcn Assurnptionis, do men Puttensteyn wan", 3384 oude
schilden beschfkbaar stelde.

Ook dit beleg was een episode uit de strijd, die de bisschop
pen en de steden voerden tegen de ridders, die zich sterk voel
den in hun sloten. In de volgende jaren vallen b.v. :het huis
Eerde bij Ommen en Ter Molen bij Hellendoorn. AJs Jan van
Bukhorst te Zalk in 1391 een nieuw huis optimmert, is de
conditie, dat het niet dikker dan twee stenen mag gebouwd
worden.

Omstreeks 1420 was er in Holland strijd. Gravin Jacoba
stond tegenover haar oom, de geharnaste elect van Luik,
Jan van Beieren. Jan werd gesteund door Gelre, maar de
hisschop van Lltreoht Frederik van Blankenheim, had Jacoba
hulp verleend en werd aangevallen door Jan. Kampen steunde
haar landsheer, de bisschop, ook met de wapenen. Marken
werd in brand gestoken, maar een Hollandse vloot landde in
Vollenhove en nam weerwraak. Jan van Beieren verscheen
zelf met een vloot voor de ingang van de Reve, de waterloop
ten Z.W. van de stad, die door een blokhuis werd bewaakt.
Oat de stad in deze tijd bedacht was op tegenweer, blijkt uit
verschillende verordeningen. Als de schepenklok luidde, was
ieder weerbaar man verplicht, aan te treden. Wie wijkt, als de
stedelijke banier te velde is, "die sal sijn lij£f breken". Op het
gerucht van de nadering der Hollandse vloot schiet ieder zijn
wapenrusting aan en door de Hagen en Brunnepe gaat het
zeewaarts. Maar de vijand is reeds weggevaren!

In 1422 was het weer vrede. Maar lang duurde het niet.
Na de dood van bisschop Frederik van Blankenheim werd
Rudolf van Dtepholt gekozen. De Overijselse steden erkenden
hem, ..maar de paus niet. Een tegencandidaat. Zweder van
Kuilenburq, werd in Utrecht ontvangen. Arnoud van Gelre
erkende hem, evenzo de Bourqoridische hertoq Filips de
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Goede, die [uist beziq was, zijn gezag in Holland te vestigen,
waar Jacoba tegenover hem de vlag moest strijken. In 'bet
voorjaar van 1427 Iiepen de Overijsselsen de Veluwe at tot
Ermelo toe. Nu meenden de Geldersen hun schade op die van
Kampen te moetcn verhalen. De stad had op de Enk, dus
naar de Gelderse zijde, een blokhuis gebouwd en ruiters in
dienst genomen. Dit blokhuis ging invlammen op: de Gelder
sen probeerden zelfs om over de Zwartendijk de koeien in
de Broeken te benaderen. Een uitval uit de Hagenpoort en de
Venepoort bracht den vijand evenwel in het nauw. Hij werd
vervolgd tot de Zandweg in Oosterwolde; ettelijke gevange~
nen werden gemaakt; Harderwijk verloor zelfs haar banier,
die in de Bovenkerk als triumfteken tegenover het hoogaltaar
werd opgehangen.
In weerwil van bedreiging ~met kerkelijke straffen bled

Overijssel de postulaat Rudolf getrouw. Geestelijken, die
Zweder volgden, werden van hier verdreven. Zo de gardiaan
van het Minderbroederklooster te Kampen, die met enige
monniken de stad moest verlaten. Op de duur veranderde
de toestand echter. Zweder van Kuilenburg wist zich in
Utrecht niet te handhaven en in 1433 werd Rudolf van
Diepholt door de paus erkend. Tot 1455 bled hij bisschop.
De strijd met Gelre en Filips de Goede was reeds eerder ge~
staakt. Rudolf is gestorven op zijn slot te Vollenhove. Zijn
stoffelijk overschot werd via Kampen naar Utrecht vervoerd.
Priesters, monniken en scholieren haalden de gestorven lands
heer plechtig van de overzijde der rivier over de pas vol
tooide brug binnen de stad en voerden het lijk naar de St
Nicolaaskerk: ook de volle Raad volgde. Onder de wake der
geestelijken bled het lijk een nacht op het koor staan. De
volgende dag trok de stoet verder - naar de Utrechtse dom.
De nieuwe bisschop van Utrecht was David van Bourqon

die, een zoon van Filips de Goede. Zowel in het Sticht als in
het Oversticht was er verzet tegen deze nieuwe heer. Men
voelde, dat de Bourqoridiers, die reeds over zovele gewesten
regeerden, een nieuwe zet op diet politieke schaakbord hadden
gedaan. De stad Utrecht zond zes schepen met krijgsknechten
als hulp naar Kampen, waar de onverwachte komst van
gewapenden eerst een paniek veroorzaakte. Men hield 150
man en stuurde de rest naar Deventer. Maar reeds nadercle
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Filips de Goede zelf met een legermacht en brak het verzet
van Deventer. Kort na de val van deze stad, Zondag na
.St Lambertus van het jaar 1456, werd te Kampen de vrede
afgekondigd. De Boergoen was heer en meester!

Met twee Rijnschepen voer David van Deventer stroomaf
en landde voor de Koornmarktspoort. De Raad stond aan de
rivier, terwijl de burgerij en de in processie geschaarcle qeeste
Iijkheid binnen wachtte. ,,1Die poerte wort toeqeholden, ter
tyt onse privilegien besegelt weren van onsen Hcren." Nu
volgde de blijde inkomst en daarna een Te Deum in de
Bovenkcrk, een huldiging op het Raadhuis en een biieenkornst
in de wijnkelder, waar geteerd werd met Raad en burgerij.

Er kwam een reeks rustige jaren, waaruit alleen te ver
melden valt een bezoek van de Deense koning Christiaan OP'
Sacramentsdag van het jaar 1475. Hij kwam uit Duitsland
en was de Rijn en de IJ ssel afgezakt. Door de Venestraat
kwam hij de stad binnen en nam zijn intrek in een herberq,
"Onder de klok" gelegen, op de Oudestraat. De burgerij was
juist verzameld bij de Onze-Lieve- Vrouwekerk, waar proces
sie gehouden werd. T oen de Raad kennis kreeg van de aan
weztqheid van de hoge gast, koning van een rijk, waarmee
de stad belangrijke handelsbetrekkingen onderhield, verzuim
de ze niet, hem te verwelkomen. Christiaan bled acht dagen
logeren op kosten der stad, en leende nog een reispenninq,
maar beloofde haridelsvoordelen aan Kampen.

Na 1477 begint een onrustige tijd. Karel de Stoute was
gesneuveld en zijn dochter Maria, die hem in Bourqondie en
in de Nederlandcn opvolqde, werd aangevaIlen door Karels
doodvijand, Lodewijk XI. de Franse koning. Maria huwde
met Maximiliaan, zoon van de Duitse keizer. Lang rnoest hij
strijden, om het Bourgondische gezag te herstellen, ook in
Hobland, en in het Sticht. Hier had bisschop David van
Bourqoridie schitterend hof gehouden te Wijk bij Duurstede,
maar na 1477 was er verzet qekomen, vooral van de stad
Utrecht. David werd zelfs gevangen genomen. Eerst in 1492
hersteI'de Maximiliaan hier de orde.

Nu ihuisde op het huis Putten Pilgrim de Vos, wiens qe
slacht de oude vete der heren van Putten tegen Kampen had
overgenomen. Hij ontving ruiters van. Maximiliaan op zijn
slot en bedreef allerlei moedwil onder het voorwendsel. dat
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Kampen de stad Utrecht van voorraad zou hebben voorzien.
Met huip van enige andere bcnadeelde steden werd het huis
Putten omqeworpen. Dit. deed de Vossen op weerwraak
zinnen. Te Tersohuur bij Barneveld werden een paar horiderd
ossen van Kamper burqers, voor de Brabantse markt bestemd.
in 1.485 aanqehouden. Een paar jaar later werd opnieuw een
ossentransport genomen. Ook namen de Vossen burgers, die
reisden, 'gevangen en hidden ze sohepen vast, zodat Kampen
met gewapende vaartuigen tegen de zeeroof buiten de IJ ssel
monden rnoest optreden. De Vossen, die bleven aandringen
op het herstel van hun slot, werden in 1499 door de Hoge
Raad te Mechelen in het ongelijk gesteld. Ze bleven echter
voortgaan met het leggen van hindernissen. Ten einde raad
maakte de stedelijke regering dn 1500 bekerid, bij het luiden
van de schepenk!lok, dat ieder die beide broeders De Vos
"van den leven totten doet' kon brengen, honderd qoud
quldens verdiende, terwijl honderd oude schilden zouden ge
geven worden aan hem, die "den olsten Pyllegrom dye Vos"
om hals bracht.

Ondertussen was Frederik van Baden bisschop geworden.
Nadat hij te Deventer gehuldigd was, kwam hij in November
1496 te Kampen, waar hij op de gebruikelijke wijze v66r de
poort ontvangen werd, en na het afleggen van de eed op de
privileqien der stad Ieestelijk werd binnengehaald.
De Vossen en hun avontuurlijke vriend de heer van Wisch

hadden betrekkingen aangeknoopt met 4000 gaardende knech
ten, rondzwervende soldeniers, die hun diensten baden aan
ieder, die betaalde. Deze plunderaars vielen in Overijssel.
maar werden geducht geslagen en gestraft, zodat het land,
naar een uitdrukking van Toe Boecop. bijna zo vol met
radstaken geraakte, als het te voren vol schelmen en land
be.dervers was geweest. Ook te Kampen werden 25 van deze
gasten onthoofd en langs de IJ ssel op het rad gezet. Nadien
hoort men de Vossen niet meer noernen. .

In 1493 had de aanslag van Jan van Ens plaats. Deze, een
verlopen burgerszoon der stad, was met zn geboorteplaats in
onrnin geraakt over een erfeniskwestie. Hij had zich aan
gesloten bij .Albert van Saksen, een van Maximiliaans hand
larrqers, die cich in Friesland genesteld had. J,an van Ens
verscheen met 14 schepen en 1000 man onverwachts voor de
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stad, waarvan de muren toen in minder goede staat verkeer
den. Toen de landsknechten echter Kampen in haar lengte
langs de rivier zagen liggen, "groter schijnend dan ze. is",
weigerden ze een Iandgang te doen, zodat het vlootje on~
verrichter zake zeewaarts aftrok. Moulin weet te vertellen, dat
ter herinnering aan deze aanslaq debeeltenis van Jan van Ens
en zijn hond geplaatst werden op de stadsmuur bij de Vene
poort. Bij het slopen van deze muur, in het begin der 1ge
eeuw, zijn beide verdwenen.
Na 1500 werd de jonge, oridernemende maar onbetrouw

bare hertog Karel van Gelre een bron van onrust. Terwijl ihij
in zijn strijd tegen de Bourqondiers, tegen Maximiliaan .en
diens kleinzoon Karel V tot in Brabant doordrong, bemocide
hij zich ook met de Stichtse en de Friese zaken.
Sedert 1508 werd de Gelderse oorlog voor Kampen voel

baar. Gelderse benden nestelden cich in Kuinre en poogden
Vollerrhove te verrassen. De bisschop en Kampen moesten
met gewapende schepen optreden. In 1509 verscheen Frederik
van Baden, die met 500 man uit Eembrugge afgevaren was;
door de Hagenpoort kwam hij in de stad, waar de Oudestraat
tot zijn logement door gewapende burgers afgezet was. De
reis ging verder naar Deventer, het punt van uitgang voor
een strooptocht op de Veluwe. In hetzelfde jaar deden een
paar honderd Gelderse gewapenden van Elburg nit op een
Zondagmorgen, tijdens de hoogmis, een inval in de streek ten
Zuiden van Kampen. Ze verbrandden huizen aan de Zwarten
dijk en bereikten zelfs de Koeborg. Haastig trok de qewapen
de burgerij uit en verjoeg de aanranders. "Sie vlogen als
verstroyde kuken graven in en uth, en lieten liggen oire
buisen, spytzen, weer, palsrocken en al oir schoen", zegt de
schrijver van de korte kroniek over deze tijd De Annalibus
quaedam nota.

In de volgende jaren luwde de strijd. Frederik van Baden
deed in 1516 afstand. Zijn opvolger was Filips van Bourgon
die, een zoon van Filips de Goede, vroeger hoveling en krijqs
man, maar toch ook man van studie. Op zijn kastee1 te Wijk
bij Duurstede leefde 'hij vorstelijk: een ketterjager was hij niet,
ingetogen van leven evenmin. De eerste October 1517 kwam
Filips van Enkhuizen bij verrassinq in ide stad. "Doch de
Raedt waert Syn Genaden wijs op de Welle en brachten Syne
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Genaden met 12 tortsen in syn Hoff tot Kuinretorffs huys."
Na een bezoek aan Deventer was de bisschop 11 October

weer in de stad. 's Zondags tussen twee en drie ging hij 't
over de bruq, in vol kuras, gekleed in een goudl,akense palt-
rok. Daarna ontvangst op het Tolhuis, bevestiging der oude
rechten, bijwoning der mis, handtasting op het Raadhuis -
en ten slotte een banket.
Dit feestelijk bezoek zou het vermoeden wekken, dat er in

Kampen welvaart en tevredenheid heerste. Dit was niet het
geval. De Gelderse oorlog Ihad grote schade gebracht. De
burgerij klaagde, over de .slechte tijden, de zware belastingen
en het slechte bestuur. In bewogen woorden richten de on
tevredenen zich schriftelijk tot de nieuwe heer. Men zit
opgescheept met een erfraad, waarin plaats is voor gehele
families en voor onervarenen- Een van hen "de drinckt sich
alsoe droncken aIle dage, dat men hem toe huus rnoet leiden
en draqen, alsoe dat het de stat van Campen ene grote scande
is". De Financien zijn in de war. De regenten, renteniers,
trekken zich niets van de .koopmanschap aan. Er is geen
nering in de stad; want de bestuurders willen er geen nering
hebben. "By seliqe biscop Davids tyden doe was de stad
Campen vernocmt voer ene ricke stat, dat ons nu seer veer is
to soken, unde dat doer quaden ordinantien. God de Here
si et gheclaget de mach et beteren",
In 1519 werd er inderdaad een zuivering g~houden. De

erfraad verdween. De families Van Ingen, Van de Vene en
Van Holtsende raakten van het kussen. Gilden en gemene
burgers kozen een nieuwe Gezworen Gemeente van 48 leden
en deze benoemden een nieuwe R,aad van 18 personen
(Henrie Kroeser, Johan Rijnvisch, Henrik Kuynretorff enz.).
Eruqe tijd later werd deze min of meer revolutionnaire be
weging gestremd. Omdat "openbaer raedt seer quaet is",
werd het aantal leden der Gezworen Gerneente gehalveerd.
Open 'plaatsen in dit college werden door de Raad aanqevuld.
Het "oproer" van 1519 werd verqeven en vergeten. Men
moest echter de R,aad achten, eren en ontzien, en verder geen
muiterij rneer maken "by lyve en by ,guede".
Juist in deze dagen ontstond een scherp conflict met Zwolle.

Reeds in 1512 had Kampen, dat achteruitging. de opkomende
Zwolse vaart op het Zwartewater willen rreffen, door staande
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te houden, dat haar tolrecht ztch uitstrekte tot in de mond
van het Zwartewater, die binnen de dieptelijn van 3Yz el qe
legen was, van· ouds aan de zeezijde de begrenzing van het
viswater del' stad. De roeriqe oppositie, die in 1519 aan 'het
bestuur kwam, meen.de 'haar welvaartspolitiek het beste te
voeren door Zwolle te bestrijden. Zwolse schepen werden
aangehouden, maar nu hield Zwolle Kamper burgers aan, die
een bedevaart naar 't Heilig Kruis te Koesfelt deden. Kampen
nam 1500 man in dienst. voor de !helft vreernden. Ais hop
lieden fungeerden o.a. Rcelof Pae! en Johan Rijnvisch. De
bisschop pooqde te bemiddelen, maar Zwolle onderhandelde
met Karel van Gelre, die het be1eg liet slaan voor Hasselt.
Kampen en Vollenhove trokken nu uit; Claes Cruse, de
Kamper schout, droeq het burgervaandel. Haastiq braken de
Geldersen het be1eg op.

Maar Zwolle naderde nog meer tot Karel van Gelre. Het
erkeride hem als beschermer en ontving van de veelbelovende
hertog vergunning om een waterweg naar de IJssel te maken
en een betere weg, door de Ruten, naar Drente. Zwolle kwam
zelfs met het denkbeeld, de stadsvrijheid bdangrijk te ver
qroten, o.a. met Schelle en Ittersum, dus tot .aan de IJ ssel.
Opde Zomerdijk bij Oosterwolde werd een Gelders blokhuis
gebouwd. Veiliqheidshalve Iegde Kampen een gracht uit het
Oude IJ sseltje bij het Herkenhoofd door de Venedijk tot in
de Enk, voorbij de Koehorg.

In 1522 deden de Overijsselaars, onder aanvoering van de
rentmeester van Salland len de schout van Deventer een inval
op de Veluwe. Het .doel was, buit te behalen, teneiride de
gehuurde krijgsknechten daerrnee "w,i!ligh te maecken". Bran
dend en plunderend trok men door het Noordwesten van de
Vduwe tot de Hierder beek, vcoral koeien rneevoerend. Maar
niet vel' van Elburg, bij Aperlo, vielen de plunderaars in een
hinderlaag en verloren talrijke gevangenen, waarorider de
aanvoerders. De bisschop, die na een vrij langdurig buiten
lands verblijf te Kampen versdheen, beleefde 'het succes, dat,
ook met hulp van "Boergoensche" troepen, Hasselt ontzet
wend. Maar nijpend geldgebrek belette hem vee! meer te doen,
Op Lichtmis 1522 verschenen de Geldersen in de Hagen en
in Brunnepe. plunderend ,en brandend. De bisschop was er in
geslaagd, hulp te verwerven van Karel V, die troepen zond
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onder de ervaren veldoverste George Schenk van Toutenburg.
Hij sloeg het beleq ',1001' Genemuiden. dat Gelders geworden
was; Kampen zond er "cen schonen hoop borqers" heen,
onder Rolof Pad en Willem Brant. Maar Gdderse hulp
troepen, die langs de Nieuwe Wetering en over Asschet
genaderd waren, verrasten Schenk. die. ofschoon .gewond.
wist te ontsnappen. De Kampenaren verloren al hun geschut
(Zondag 1 [uni 1522).
De bisschop steunde de hem toegedane Overijsselaars

onvoldoende. Telkens vroeg men hulp, "dan dair en volgde
nyet dan schone woirdden". Maar ook Zwolle had reden tot
Hagen. De welvaart ging verloren en men murmureerde tegen
hen. die eniqe jaren geleden Karel van Gelre te hulp hadden
geroepen. Men wilde, de Geldersgezinde partij ten spijt,
onderhandelen met de twee andere grote Overijssdse steden.
Deze waren echter niet dadelijk groot van vertrouwen. Ze
bezonnen zich wel, eel' ze er toe overgingen "hoir hoeft met
den van Zwoll in eenen koevell to steken". De hertog slaaqde
er niet in. Zwolle terug te houden, ook niet door persoonlijk
optreden. Op 11 April 1524 kwam 't verbond del' drie steden
weer tot stand. Na een tijd van tweedracht en vete was de
eenheid hersteld. Voor Kampen tekeride de secretaris Johan
van Breda. Men beIoofde St Maarten en ihet Sticht getrouw te
blijven, elkaar dn alle noden, hoe en waar die komen mochten,
met .g,oed. lijf en bloed bij te staan en te bescherrnen. En
elkaars rechten Deeerbiedigen 'en elkander in deze rechten te
sterken en te stijven. Een eerste gevoIg 'van deze samen
werking was. dat het Gelderse leqertje voor Zwolle weg~
genomen werd.
Toen bisschop Philips gestorven was. werd in 1524 Hendrik

van Beieren zijn opvolqer, een zwak heerser, die wel de vrede
met Gelre herstelde, maar slechts tegen afstand van Drente,
Diepenrheim en Coevorden en betaling van 50000 guldens.
In 1526 gebruikte Karel van Gelre echter weer geweId. rerwijl
de bisschop buitenslands vertoefde. De GeIdersen maakten
zich meester van de Koeborq, die evenwel hernomen werd
door de Kampenaren. Ook nesteIden de Geldersen zich in de
Wilsummer kerk. In 1527 verscheen Karel zelf, maakte zich
weer van de Koeborq meester en l:e,gdebovendien bezetting
in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. De steden, aldus be-
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nauwd, onderhandelden met Karel in Apeldoorn, maar vlot
verliepen deze besprekingen niet. Berent Hakfoort, Karels
vertegenwoordiger, ramrnelde te vee! met de sahel.

De bisschop verkeerde in het N edersticht in grote moeilijk
heden. De stad Utrecht sloot haar poorten voor de landheer,
die teveel keek naar de "Boergoenschen'~, naar Karel V. Ten
einde raad wendt bisschop Hendrik zich nu tot de keizer, of
liever tot zijn Iandvoogdes Margaretha van Oostenrijk. en
stond 15 November 1527 te Sohoonhoven de wereldlijke
macht af aan Karel V. Weldra verscheen graaf .Floris van
Buren in Overijssel, waar de strijd nog doorging, en vroeg de
erkenning van zijn keizerlijke meester als erfelijk souverein.
Overijssel wenste vrede, wilde de nieuwe heer daarorn

gaame erkennen, maar vroeg behoud van haar oude privile
gien, ook op het stuk van de Hanze en de munt. Karels hulp
ble.efDiet uit. George Schenk, heer van Toutenburq. nu stad
houder van Friesland, kwam op 3 Maart 1528 in alle stilte
met een paar honderd man te Kampen aan. Met zes stukken
geschut van de stad werd de Koeborg drie dagen lang be
schoten, van de IJsseIdijk, tegenover de galg. Op 9 Maart
liep men storm, aan de andere zijde, bij de Enk. Daarvan
maakte 'n groep burgers gebruik; ze weten aan de achterzijde
binnen te dringen, daar. waar de omwallinq het zwakst is.
Berent Brouwer, een onversaaqd man, kllmt zel£ op een
gebouw en laat he] vaandel vliegen. Dtt is voor de knechten
van Schenk het sein om opnieuw te storrnen. De Geldersen
worden verslaqen en ook W'ilsum wordt ontruimd. iDit succes,
weliswaar met vreernde hulp bevochten, maar toch oak stre
lend voor het stedelijke patriottisme, werd op 24 Maart 1528
bekroond door .de huJdiging van Schenk. De stad legt de eed
van gehoorzaamheid af; insgelijks de te Kampen verqaderde
Staten van het gewest. De volgende dag wordt een schone
mis in de Sint-Nicolaas gezongen. Daarop trekt alles naar het
Raadhuis, waar ten aanhore van de burgerij "op die loyve"
de eedsafleqqinq van Schenk als stadhouder plaats vindt.
Gouden en zilveren munten worden onder het yolk ,gestrooid.
Processiegewijze gaat het teruq naar de kerk, waar een Te
Deum gezongen wordt. De volgende dag biedt .men de stad
houder en de keizerlijke qezanten een feestmaal aan, en "ciaer
worde vyfrnael met verscheyden spijse ariqerichtet ende dair
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worden vyf aem wijns gedroncken, eer sy eens opstonden".
Een nieuw tijdperk was begonnen.

II

In het midden van de veertiende eeuw ging Kampen, na
een snelle groei, waarvan de bijzonderheden voor ons ver
borg en zijn gebleven, hare handelszusters aan de Zuiderzee
in betekenis verre te hoven. Mocht de eerste vestiging
begunstigd zijn door de voor veeteelt en visserij gunstige
omqevinq, de bloei van de stad .werd in de eerste plaats
bepaald door haar handelsrelaties, vooral die met Noord
Europa. Geen tijd zonder strijd. Beschermd door haar muren,
oak door haar burgerij, die zelf in Ihet geweer kwam, indien
de nood het eiste, ,gaf de stad ook rnannen en schepen, als
haar belangen in verre landen in het ·gedrang kwamen. Er
kwamen conflict-en, niet alleen met nabije machten, maar ook
met vorsten en steden in vreemde streken. Enkele van die
conflicten zuIlen ons bezig houden.

Vooraf dienen we ons op de hoogte te steIlen met het
lichaam der stad. Hoe was Ihet 'georganiseerd, welke reqeren
de machten groeiden er, hoe was de burqerij gegroepeerd?

Het oudste document, dat voor de regering van Kampen
van belang is, is e'en brief van bisschop Gwy van Hene
gouwen, van 1309. Ze houdt het volqende in:

Wi Ghye, hi der ghenaden Goits bisscop toit Utrecht,
maken kont allen luden, dat wi onsen scoute ende
onsen scepenen van onser stat van Campen oerlof
glhegheven hebben ende gheven, over eiken misda
deghen menske terechten, dien si misdadich kennen
binncn onser stat, na dien dat him orbaerlic denket
wesen. In orconde des en brieve beseghelt met onsen
segheI. Ghegheven int jaer ons Heren MCCC ende
neg hen des sonendaghes na sente Pietersdaqhe ' toit
ingang oghest te Campen.

ZoaIs bekend, is de eigenlijke stadbrief, die van Kampen
een stad maakte, niet voorhanden. Reeds omstreeks 1230 moet
Kampen van dorp tot stad zijn geemancipeerd, moeten de
buren burgers zijn geworden, zal de bisschop enige vcor-
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rechten gegeven hebben, betrekking hebbende op bestuur,
rechtspraak of wat dan ook. Delze brief is in zoverre een
nieuwe stap in de richting van zelfbestuur, dat aan de schout,
de ver1:egenwoordiger van de Iandsheer, met de schepenen,
de vertegenwoordigers der burgerij, de hoge reohtspraak ge~
geven wordt, die vermoedelijk eerst uitgeoefend werd door
de drost van IJssC'lmuiden. In de loop van de tijd is de invloed
van de schout gaandeweg verminderd, en die der schepenen
gestegen.
Het regerende college heette de Raad of Magistraat. De

leden onderscheidde men in schepenen en raden. De eersten
waren om de beurt, telkens bij paren, als burgemeesters met
het dagelijks bestuur belast. In later tijd telde de Magistraat
14 leden (10 schepenen en 4 raden). Oorspronkelijk is dit
getal groter geweest. In 1521 wordt het getal leden van de
Magistraat van 18 op 24 gebracht, "als van ouds". Op twee
lijsten uit de 14e eeuw, van 1331 en 1336 vindt men 23 en 24
namen. We nemen de laatste over, omdat ze talrijke namen
geeft, die telkens in het politiek en economisclh leven weer te
voorschijn komen.

Goessen van Campen Gerlach Morre
Herman Bleke Johan Schuersac
Nicolaes Kerstiaensz. Nicolaes Snelrikes
Boleman Goessens Willem Goyer
Ecbert Clinge Goessen van On den
Hertwich van der A Gosen Byeken
Jacob Kerstiaensz. Lubbert Voerne
Herman Kenneken Ludolf Pilqrimsz .
Lambert Boldewinsz. Peter van der Kemenade
Johan Riet Hermans Everdes
Evert Kenneken Lambert Arnoldsz.
Herman Hering Arnold van der Lake

De Magistraat regeerde niet alleen. ze sprak ook recht. Als
grondslag voor de reohtsverhoudinqen diende diet "Boeck van
Rechten". Een bewijs van primitieve verhoudinqcn is de
bepaling, dat een schepen of raad, die .vop ter scepenhuyse of
in den rtchthuyse boven vochte (dat Godt verbieden moet}",
zijn ambt verloor. Naar de tijd van het jaar kwam men reeds
om 7, 8 of 9 uur 's morgens bijeen. In 1340 werd Ihet volgende
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vastgesteld: "Waner die scepenen iof die raed toe zamene ziin,
zoe zael daer neyt meer dan eyn. uyt der geselschap van den
raede up den waeter wezen ende die andere zoelen toe dien
raede coemen bi orer coere". In 1363 werd bepaald, dat de
kerkmeesters der drie kerken (S. Nicolaas, O.L. Vrouwe en
de Oude Heilige Geest) niet zouden varen, maar "by huus
bliven ", evenals de schepenen. De leden der Magistraat
bleven hun beroep uitoeferien en dat gaf wel eens bezwaar,
vooral voor zeevarenden. Bovendien kon de visserij oorzaak
zijn, dat een lid der regering op het watervertoefde. De rivier
visserij was van betekenis; elk jaar werd het viswater van
de stad verhuurd aan een combinatie van burgers, tegen de
betalinq van een som gelds en het schenken van een grote
steur.van zes of acht voet.
De Magistraat werd verkozen door 12 daartoe aangewezen

leden van een ander college, de Gezworen Gemeente, die 36
leden telde: men noernde die 12 de keurnoten. me leden der
Gezworen Gemeente of meensmannen zaten voor hun leven
en vulden open plaatsen zelf ami. Of dit steeds zo was, is een
vraag. In kleine Overijsselse steden werd de Meente in de
17e eeuw. nog gekO'zendoor de verzamelde burgers. Het is
oak moqelijk, dat de Magistraat zelf een tijdlang de meens
lieden aanwees. Reeds in de 14e eeuw komt dit de burgerij
verteqenwoordiqend Iichaam voor. Zo wordt in 1341 aan
getekend: "....hzbben wy qhewilcor t ende gehevonden met
onser Mente", en in 1345: "Des wysden Scepen ende Raet
mitten gueden luden .van der stad, die sie toed hem narnen".
In Ihet laatst der Middeleeuwen horen we van twee Meenten;
in 1461 wordt b.v. een besluit genomen door: "Borgemeister,
Scepenen ende Raet mit der Gesworen Meente ende mede mit
cler Cleynre Meenten". In 1579 zijn deze twee lichamen weer
samengesmolten tot een Gezworen Gerneente. De regering
en de rechtspraak zullen nader besproken worden voor de ons
beter bekende tijd der Republiek. We nemen uit een , 15e
eeuwse bran nag over een relaas van de jaaclijkse rcqermqs
verandering, waarin het woord buurspraak weer wijst op de
oorsprong der stedelijke burgerij.
Eerste buurspraak: Des Zondags vaal' "dertienden" (=

dertiendemisse, de 13e dag na Kerstmis of 6 Januari) gaan de
schepenen uit de kerk naar het rechthuis. De oudste burqe-
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meester richt, "aIs clair aengeclopt is", het woord tot het
'TOIk, omdat er nieuwe sohepenen moeten zijn. "Dus doen u
die scepenen vragen, woe gy sie kiesen willen of sie sie
kiesen sullen". De dan volgende opmerking: "Soe loept dat
vole thus eten" wijst er wel op, dat men Iiet "V'ernieuwen"
aan de schepenen overliet.

Tweede buurspraak: Een week later. Op het rechthuis
worden de namen der nieuwe burgers van het afgeIopen jaar
opge1ezen en evenzo de namen der nieuwe schepenen.

Derde buurspraak: Weer een week later. Evenals de voriqe
malen wordt een gedeelte van het Boeck van Rechten voor
geIezen. Verder worden de namen der nieuwe ambtenaren ten
gehore gebracht, zoals de tollenaar, de paalmeester en de
heemraden van Mastenbroek (sedert 1419 werd het polder
bestuur van Mastenbroek beurteIings door Zwolle en Kampen
aangesteId) .

Opmerking verdient in de eerste plaats, dat van enige be
moeienis der keurnoten uit de Gezworen Gemeente met de
benoeming der Schepenen geen sprake is. Bet is dus moqelijk,
dat dit verslag betrekking heeft op een tijd, toen de Maqis
traat zich zelf aanvulde.

Verder valt op te merken, dat deze buurspraken gehouden
werden in en voor het recrhthuis, bij de Bovenkerk, waar van
ouds de schout geizeteld moet hebben. Naderhand kwam hier
het raadhuis .naast, dat aan betekenis won, naarrnate de
schout meer op de achtergrond trad. Deze bisschoppelijke
ambtenaar moest overiqens bij benoeming naar genoegen van
schepenen en raden zijn, in Kampen geboren en aldaar
gegoed zijn. Later werd het zeIfs gebruik, dat de stad zelf
een nieuwe schout aan de landsheer voordroeq.

Kampen had met de twee andere grote steden van Over
ijssel dikwijls dezelfde belangen te behartigen. Vaak was
samenwerking geboden tegenover de onrustige edelen, ten
behoeve van de veiliqheid van de reizende koopman. Enkele
malen heeft die samenwerking een sohriftelijke overeenkomst,
een verbondsbrief gebracht.

Het eerst was daarvan sprake in 1318, toen de stad Zwolle
en de heer van Voorst moeilijkheden hadden. Er is teen een
verbondsbrief opgesteld, maar het is de vraag, of deze brief,
die aIleen het zegel van Kampen draagt, een definitief con-

171



tract werd. Er is hierin sprake van een verhintenis voor twee
jaren, .xlaer urnme, daet al ding starker ende macihtiger is in
allen stunden ales eit is mit siic anderen ·ghevestet ende vor
bunden", Het doel zou zijn, alle "unrecht ende ghewelt weder
toe staen ende toe keeren". Schade en winst zouden gedeeld
worden.

In 1352 komt werkelijk een verbond tot stand tussen
bisschop Jan van Arkel en de drie steden Deventer, Kampen
en Zwolle. Het ,ging tegen h"~ stichten van sterke huizen in
en om Sallan d en tegen hen, die de landzaten te land en te
water vingen en beroofden.

Reeds genoemd is het verbond der drie hoofdsteden van
1375 (bI. 158), dat vooral tegen de heer van Putten gericht
was; de inhoud, naar een origineel op het Kamper archief.
luidt:

Wi scepen ende raet ende ghemene borghers dier stat van Campen doen
kont allen luden ende betughen openbaer in desen openen brieve, dat wi
eenparlike overdraghen sin mit dien ersamen luden seepen ende Taet ende
ghemenen borghern dier stede van Deventer ende van Swolle, aller punten
ende 'vorwarden, die hyr naevolghen, ende sekern ende loeven an gueden
trouwen drie jaer langh nae daten dies briefs hem die stede ende vast te
holden ende niet te breken enighes synnes.

Int yrste dat wi tot hem ghansen vollenkomen gheloeven sullen hebben,
als onse vorvaders ghehat hebben. Voertmer weer yemant die gheweldelike
saken dede in den lande van Zallant te waeter oft te lande oft in dier
Zuyder zee, soe we dar irst by komen konde van ons oft van hem, die
solde daer over richten sender vertreck ende soe wes dar af querne, dat
sullen zie mit ons ende wi mit hem ghelike uytdraghen. Voertmer were
yernant, die der stede yenieh ontseghede oft vyant woerde, oft overlast
dede onontseghet, dat sullen wi mit dier stat, dier niet ontseghet en is, oft
neghien overlast ghedaen en is, vervolghen an dien ghenen, die die ont
segginghe ghedaen hadde oft die overlast onontseghet, ende weert dat die
niet rechtes ende beseheydes by dier stat ende ons (niet) bliven en wolde,
soe sal die stat ende wi dier voersereven stat hulpe werden bynnen eere
maent op dier stat ende onses selves ghewin ende verlies. Voertmer soe
en sullen wi dier twier stede vriende in onse stat buten oeren eonsente niet
veylighen. Voertmer soe .en sullen wi dier ander stede vyende niet holden
.oft huusen oft behelplie wesen in ghienrehande saken, die hem te staden
moqhen komen, ende dien voersereven onstade doen moghen. Voertmer
waert sake, dat enighe lude quaernen in onse stat, die der ander stede enich
vyende weren, ende die stat oft yemant van oere weghen wolde claghen,
dar soIde men over richten onvertreet. Voertmer soe en sullen wi noch
zoenen noeh vreden buy ten den andereri twen steden voersereven, sy en
hebben mit ons eenen eenparliken vrede oft soene. Voertmer soe segge wi
uyt in allen desen voersereven punten dien greven van Hollant ende syne
onderzaten. Voertmer waert sake dat wi oft yenieh van den andern twen
steden voersereven tot yenigher tyt sonderlinghen willen oft herdeeheyt
hebben wolden in yenighen punte voerscreven, see wes dan die twe van
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ons oft van den andern twen steden voerscreven dar van overdroghen,
dies solde die derde stat volghen also dattet dar mede doer solde ghaen.
Voertmer wert sake dat wi oft die twe stede voerscreven vorevede had
den, ende ons mit dier voerscreven stede een oft dien "we' steden vocr
screven wedervore, dat die stat bescheyt mochte hebben by dien twen
steden, dat mochten sy dan soenen oft vreden, des solde wi oft die derde
stat, die de vorevede hadde, volghen, uytgeseghet heren Herberts van
Putten lief ende sloten. Voertmer alle saken, de van desen punten ende
voerwerden comen moghen, sullen wi mit dien twen steden ende die twe
stede mit ons ghelike uytdraghen. Alle arqhelist ende quaede behendicheyt
in allen desen punt en cnde vorwerden voerscreven clarlike uvtqhese qhet.

In kennisse dier waerheyt ende om vestenisse aller dinqe voerscreven,
opdat die stede ende vast bliven alze voerscreven is, soc hebben wi onser
stat seghel an desen brief doen hang hen. Gegheven int jaer ons heren
dusent driehondert vyi ende tsoventich, op sante Jacops avent des hey
lighen apostoles.

In het Boeck van rechten staat op de eerste bladzijde:
"Wi scepen ende raet der stat van Campen hebben dit boek
g,hemaket hi consente ende thoedoen onser ghemeente".
Menige bepaling in dit boek en in de andere stcdelijke wet
boeken, zo als het Gulden bock en het Digestum vetus, geeft
een beeld van de Kamper samenleving der middeleeuwen.

Wat in de eerste plaats opvalt is het betrekkelijk groot
aantal arnbtenaren in dienst van de stad. Tot .xier stat offici
anten ende dienre" behoorden de secretarissen, waarvan vele
uitnemende diensten gedaan hebben. ook door het voeren
van diplomatieke onderhandelingen en ihet doen van verre
reizen. Zulke verdienstelijke mannen als Mr. Jaeop Bijndopp
en Mr. Johan van Breda komen we in de oude corresponden
tie der stad telkens teqen. Dan ,had Kampen boden of brief
dragers, die de briefwisseling met vreemde heren en steden
"moesren bezcrqen, vaak met gevaar van goed en leven.
Onmisbaar was een wapenrrreester of armborstier, aan wie
niet aileen de verzorging van de be1egeringswerktuigen
(oestalen, blijden, rammen ) en van de bogen of arrnhorsten.
maar ook van het moderner wapen de bus was toevertrouwd,
waaruit door middel van bussencruyt koge1s werden afgezon~
den. Reeds in 1348 leverde de Kamper meester armborstier
Henso aan Deventer drie sagittae toriitruales of donderbussen.
Later sprak men van busmeisters. die het geschut in orde
moesten houden en kruit maakten. Even onmisbaar was toen
de scheifpreehter, die rneestal woonde op "des bodels to~rn".
Een merkwaardig ambtenaar was in het laatst der 15e eeuw
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de .Jewenwaerder". Aan de magistraat waren n.l. door
"sonderlinghe" vrienden te Lissabon een paar Ievende leeuwen
ten geschenke gegeven, die in 1477 door de "raadsvriend"
Rotger Schere uit Zeeland werden afgehaald. Ze werden in
de Leeuwentoren opgeborgen; tot voedsel diende hun jong vee,
dat op Seveningen voor hun geweid werd. Ten slotte noemen
we nog de stadsdokters en apothekers, en de tollenaar en
paalmeester, waarvan de eerste de riviertoI te innen had (een
belangrijke bron van inkomsten, waarvan 'de administratie in
het Tolhuis werd gehouden) en de tweede het paalqeld beur
de, waarvan de onkosten voor de bebakening der zeegaten
betaald werden.

Groot is het aantaI bepalingen in het oude stadsrecht, dat
betrekkinq heeft op vechtpartijen, manslag, diefstal en soort
gelijke vergrijpen. Een bevolking met een betrekkelijk groot
aantal varende gasten was wat onrustig. Baldadigheid in de
omgeving 'Van de wijnkelder, naast het raadhuis, werd extra
zwaar bestraft. lDobbelen was een kwaad, dat ook gekeerd
diende te worden. Wie daartoe in zijn huis de qeleqenheid
qeeft, "de sal ende al sien gheziende viertien daghe op eenen
thoern sitten ende eten en drincken niet dan water ende broet,
ende g'helden daertoe sinen kore'.

Een erger kwaad waren Ide verdachte herbergen. Wie voor
het houden hiervan veroordeeld werd, kwam op de kaak of
moest de steen dragen. V rouwen van verdaohce zeden, die in
de Morrensteeg woonden, werden se'dert 1455 door de beul
"geregiert by sine woninqe".

Een afzonderlijk terrein bestreek het zeerecht. Hierin yond
men de rechten en verplichtingen van de "scipheren" en hun
onderqeschikten, de scheepskinderen, en die van de reeders.
Telkens grijpt men hier het leven. Uit Oostland of Frankrijk
komen de koggen, zo zwaar geladen, dat men in de zeeqaten,
die blijkbaar niet diep waren, Iichterschepen moet gebruiken.
Maar de braze schepen lijden stormgevaar. Met het oog daarop
is de vracht van een eigenaar bij wijze van risicoverdeling in
meerdere schepen gdaden. Oak de matrozen hebben recht op
een plaatsje in Ide Iaadruimte voor eigen vraoht. In de uiterste
nood wordt de mast gekapt. Een der mannen wordt dan uit
geloot om bij redding naar Santiago in Spanje of een andere
heiliqe stede te gaan uit dank voor de verleende hernelse bijstand.
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De zorg Ider Maqistraat strekte zich ook nit over de maat
en de kwaliteit van ten verkoop aangeboden waren, in het
bijzonder eetwaren en dranken. Nauwkeurig werd opgegeven,
hoe men het deeg van de Kamper koek rnoest menqen. Zowel
de in de stadskelder geboden Rijnwijn als het door de brou
wers geleverde bier werden "geproefd". Het vlees, dat in het
Vleeshuis te koop werd aangeboden, werd gekeurd. Ook de
visverkoop was gereglementeerd. Aan het raadhuis hing een
maat, die aanqaf, hoe groot de zalmmoten moesten wezen en
op een van de poorten had men een cirkel getekend, die aan
wees, hoe groot de bcdem der vismandjes behoorde te zijn,
waarin de riviervis werd verkocht.

De vismarkt, die vooral om haar steur en zalm vermaard
was, werd gehouden na het eindigen van de mis in de Heilige
Geest. Zowel vreemden ("gasten") als stadgenoten ver
schenen er.

Ook tegen overtollige weelde keerden zich stedelijke voor
schriften, tegen overdaad bij bruiloften, bij begrafenissen en
op geboortefees1ten. Het oog der Magistraat rustte keurend
op de kledij der vrouwen. Geen dienstrnaaqd, luidt her voor
schrift in 1387, zal bont dragen, behalve op hoogtijdagen.
Dames geen lange mouwen met aanhangseIs, heet het later.
Geen lange slepen: het is hoogstens geoorloofd "eHen tuck die
eerde toe rueren": ook mag men een sleep niet over de arm
slaan of opschorten. V rouwen van niet onbesproken gedrag
mogen geen versierde gordel, zilveren sieraden, bont of zijde
dragen.

In het Digestum Vetus vindt men verschillende aanteke
ningen omtrent strafzaken, vaak geIllustreerd door de vaardige
hand van een toenmalige secretaris. Enkele typerende gevallen
zullen we vermelden uit het tijdperk 1460-1470.
Een moordenaar wordt "gesleept, gerichtet ende op Seve

ningen op een rat gelacht". Een zekere Jan de Scele van
Hasselt krijgt de waarschuwing om geen rnedicijnen meer te
geven, .moch water te beseen", Wolbridh, die in overspel
leeft en kwade herberq houdt, krijgt de aanzegging, direct de
stad te verla1ten,,0£ men wil sie bij den boedel, mit een becken
ende eene groene krans op hair hoeft gesat, clair nut doen
cloppen ende leiden". De waard in cle Pellicaen heeft ook een
verdachte herberg; deze worclt gesloten, totdat "siene diernen"
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verdwenen zijn. Gerbert Vluet meet voortaan anders met zijn
vader omgaan en in vrede met hem leven, "ende laten syn
spelen, syn droncken drincken, ende wesen des avendes toe
bed de voir 10 oeren of die Raet willen haer beraet daer op
hebb en " . "Armegart mitter koe" heeft een valse eed afgelegd.
De Raad waarschuwt alle goede lieden voor haar, want ze
wordt "voir geen guet wyf geacht'. Jutte van Brunnepe, een
vrouwspersoon met een "seer quaden mont", wordt ook he
dreigd met het leiden over de straat, een groene krans op het
hoofd, terwijl men op een bekken slaat. Vele delinquenten
woon den op Blankenburch, blrjkbaar een Ihoek van de stad bij
het Kalverhekkenbos. Overspel kwam hier wel voor; er kwa
men ook lieden, van wie men vermoedde, dat ze elders een
andere vrouw 'hadden.

Vele rechtzaken hadden betrekking op varende gasten,
zwervelingen, die vooral op kerrnissen en markten hun slag
probeerden te slaan. Johan [ohansz. van Deventer, een schoen
maker, die te Kampen en elders buidels had gesneden, moest
een oor verliezen, "ihie droech den kast", en werd vervolgens
de stad uitqeleid. Een ter dood veroordeelde is Hendrik van
Wachte:ndonk, die voIgens zijn bekentenis veertig jaar voor
stomme speelde, ettelijke moorden gepleegd had, o.a. te Bruns
wijk, Ruinen, op de Veluwe, op de Liineburger hei (waar hij
een "hoenrekoeper" gedood Ihad), en gestolen had te Arnhem,
Gulik, en achter Koevorden. Een veroordeelde had vijftien
moorden en aanslagen op zijn geweten; zo 'had hij te Vil
voorden bij Brussel "int Moleniser" een man doodgestoken,
"die in den ommeganc mitten draken umqelopen had". Otto
Seemsmaker, die tot het rad veroordeeld werd, had op het
Heiliqe-Geest-kerkhof met een lijmgarde geld uit het offer
blok gehaald; ook in andere kerken had hij dat gedaan en
bovendien meer dan vijftig diefstallen bedreven. Een koop
man, die koperen ring en wit had gemaakt, door ze met pot
aarde en kwik te behandelen (te "sacolmenten"), werd daar
voor gestraft. Jelle vocht in een taveerne, met het volgende
resultaat voor zijn tegenstander: "twe tande uut den hovede
ende een alteleliken aensichte". Er wordt "mit eenpaerliken
stemmen " besloten, dat Jelle in een tor en zal gezet worden.
Een did uit Wijk aan Zee steelt in Kampen geld met na
gemaakte sleute1s, klimt 's rniddernachts boven de deur in een
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Uitgang Schepenzaal (Oude Raadhuis).



huis aan de Broerstraat en haalt uit een kist geld en een
"krallen gulden gordel". In het "huus mitten drien toernen"
ontneemt hij een kooprman geld; evenzo doet hi), als in de
Hofstraat een man op een kar ligt te slapen. Te Bergen op
Zoom had hij "in den Bruinvis" vijf ponden groot van een
man uit Den Briel gestolen.

"Gericht met het .zwaard", is vaak de conclusie. Maar tussen
die harde vonnissen staat dan weer een gemoedelijke ver
maning aan diet adres van Riquin Wichers, de gortemaker en
diens vrouw. Ze zijn het vaak oneens en qaan met elkaar om,
.xlat schande is, der werlt verdriet ende moeyenisse voeler
gueder lude". Schepenen en Raad willen, dat dit verandert:
Ze moeten beloven, in rust en vrede te leven. Kornen er weer
klachten, dan zal men z6 optreden, "dat een ander dair exem- .
pel aen nemen sal". "Men moet zich de middeleeuwse maat
schappij niet voorstellen als een van geweld en dwang, tirannie
en despotic. Al was de maatsohappij in het algemeen minder
veilig dan in later tijd, men trachtte toch steeds in vrede te
leven en recht te doen." Deze woorden van Brugmans zijn ook
van toepassing op de Kamper samenleving van de 14e en 15e
eeuw.

Hoe de stad in tijden van gevaar beschermd werd door haar
grachten, muren 'en poorten, zullen we hier niet beschrijven.
Naast die dode weermiddelen moet de gewapende burgerij
vermeld worden. Elk weerbaar man moest gewapend aan
treden in zijn wijk of espel.

In 1375 waren er vier espels: over-espel, ander espel, derde
espel en uyterste espel: in 1398 worden ook de Hagen en
Brunnepe genoemd. Elk espel bezat hoofdlieden; in 1375 had
ieder espel 6 hoeftlude, in 1398 waren er ook 24 hoofdlieden,
maar ieder espel telde er 4.
vVe geven de volledige lijst van 1399:

Over-espeI: Egbert Heringh, Arnt van Oenden, Evert
van den Sonnenberqe, Werner van Ens.
Ander espel: Johan die Bruyne, Ghert die Witte,
Herman Voern.
Dorde espel: Evert Goessens, Goessen Hirt, Jacob
.Wolf, Dirk Rover.
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Uyterste espel: Reygher Van der Vecht, Jacob Schulte,
Lubbert Peterssoen, Herman Budd.
Hagen: Goessen van Kampen, Arnt Holenberch, Ghert
Vysscher, Herbert Smit.
Broenpe: Wycher Schuersack, Evert Budel, Ghise
Evertsz., Henrie Bodensoen,

In tijd van qevaar hadden de hoofdlieden tot taak, de
gewapende burgerij, die zich espelgewijze verzamelde, aan te
voeren. In normale omstandiqdieden waren ze o.a. belast met
het tcezicht op de straten en op het bouwen en afbreken van
woningen. Vele zaken, die nu onder de bouwpolitie vallen,
zoals straatbreedte, muurdikte, het slopen van bouwvallige
.percelen, waren bij raadsbesluit enigszins geregeld. Reeds
vroeg werd, met het oog op ibrand,gevaar, het bouwen van
stenen huizen en het dekken met pannen (decstenen) bevor
derd. Ook verbood men :het al te smal maken van erven: deze
moesten minstens 14 hamervoeten breed blijven, twee voet
gerekend op een Lubeckse el.

Elders vindt men verrneld, hoe de handel van de keizerlijke
vrije Hanzestad Kampen zich ontwikkelde. Hier zal in het
kort nagegaan worden, welke de bemoeienissen waren der
stedelijke regering om die buitenlan dse handel te doen bloeien
en naderend 'ge'vaar te bestrijden, zowel met de pen en het
woord als door meer krachtige middelen. Oat de stad regelend
optrad door wet en rechtspraak, ook op het gebied van handel
en zeevaart, is reeds aangeduid. Grote zorgen bracht 'het, dat
Kampen lid was van de Hanze, een gemeenschap, die meer
malen krachtig optrad, overal waar aan de belangen van de
..gemene Ouitse koopman" te kort werd gedaan. Een
steeds actief, een getrouw lid der Hanze is Kampen niet
geweest. Zeker, op de tohopesaten, in Lubeck of elders.. ver
schijnen vaak vertegenwoordigers der Kamper Magistraat. Als
er tegen zeerovers opgetreden wordt, doet de stad ook mee.
Ook in 1367, als in Oenemarken door de Hanze gewapend
opgetreden wordt, staat Kampen vooraan onder de Neder
landse steden. Maar - in verschillende gevallen hield de stad
zich terzijde; zo wanneer de Duitse koopman boycotrnaat
regelen tegen Vlaanderen onderneemt. Zo is het verklaarbaar.
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dat er geschiedschijvers zijn, die spreken van Kampens win
zuchtige politiek, van haar vissen in troebel water. Voor menig
schipper was neutraliteit een middel om oorlogswinst te maken.
Ter verontschuldiging kan opgemerkt worden, dat er maar
weinig Hanzesteden waren, wier welvaart zo afhankelijk was
van de vaart op Vlaanderen envooral op Brugge.

Er is een tijd geweest, dat Kampen buiten de Hanze stond.
In 1417 is sprake van die van Kampen. die "in der Hense
nicht en syn". In 1441 vraagt de stad weer opqenomen te
worden in de "broderschop ende seltschop" der Hanze; ze
wordt weer toegelaten, na .Janqhe noch" geweerd te zijn qe
weest. Maar in 1450, zijn er klachten, dat tegen het gebod van
de Duitse koopman Vlaams laken naar Rusland gevoerd was
door Kampenaren.
Bijzondere aandacht verdienen de Kamper belangen op de

Zuidpunt van het tegenwoordige Zweden, Schonen of Scane
genoemd. Reeds in 1251 hadden de Zuiderzeesteden, de
Ommelandsvaarders, zoals ze in hun privilegebrief heten, van
de Deense koning Abel hier voorrechten ontvangen. Ze ont
vingen, evenals b.v. Lubeck, een vitte of terrein, waarop
opslagplaatsen en woongelegenheden gemaakt konden worden.

De Oostzee was hier buitenqewoon visrijk en bovendien
ontstond er een drukke markt. De Kampers zaten op het
schiereiland heel in het Zuiden, op Skanor. Hun door kruisen
afgebakend terrein werd later vergroot, zodat het aan de
Westzijde zich uitstrekte tot de Zutfense vitte, en Oostwaarts
tot de inham van de Sont, die Hul of Hool heet. Er waren
houten woningen of boeden gebouwd,' waar de kooplieden in
vis en de handelaars, die de jaarmarkt bezochten, woonden.
Verderop waren de Denen, de eigenlijke vissers, aan het
strand gevestigd. Voor het verwerken en het vervoeren van de
haring had men mannen en vrouwen in dienst. De ghelleconen
en leggheconen waren de vrouwen, die zich bezig hielden met
schoonmaken (galIen) en inleggen of zouten; de grumkerles
maakten smeer van de haringafval. In de zomer was het hier
druk; men leefde er vrolijk, maar ruw. Naderhand ontstonden
er ook nederzettingen te Dragor (aan de andere zijde van de
Sonr.op het eiland Amager bij Kopenhagen), te Ellenbogen
(Malmo) en te Reveshol (ook bij Kopenhagen).
Om het belangrijke Schonen is meermalen strijd gevoerd.
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Zo in 1367, toen de Deense koning Waldemar Atterdag in
conflict kwam met de Hanze. Kampen levert een kogge, twee
Rijnschepen en 150 man. Schon en wordt door de Hanz e
troepen en hun bondgenoten, de Zweden, veroverd. Walde
mar moest zijn rijk in 1368 verlaten: in hetzeIfde jaar schenkt
de Zweedse koning Albrecht een privilege aan 39 steden,
waaronder ook de Zuiderzeese. Dit was het eerste algemene
Hanze-privilege voor Schonen. AIs Denemarken in 1370 de
vrede van Stralsund moet sluiten, moet het de door de Hanze
verkregen rechten erkennen, ook die op Schonen.
Iedere stad, die een vitte bezat, had er een vertegenwoordiger

of voogd, die optrad als bescherrrier en regeerder der koop
lieden, die bemiddelde in geschillen en toezicht hield op het
sluiten van contracten en de bebouwing en exploitatie van de
vitte. In 1352 is b.v. Thomas Tliouslager de Kamper voogd op
Schonen. Later, vinden we er Everhard Bose, Thiderik Rode,
Goswinus Ludekenszoon, Dideric Brant en Willem Morre.
Brant had met Morre Kampen vertegenwoordigd op de
Hanzedag in Lubeck in Juni 1368. In hetzeIfde jaar is hij
gestorven. In het Museum te Lund is een metal en grafplaat,
afkomstig uit de oude kerk te Skanor, met het opschrift:

Hier Ieghet Diederic Brant van Campen, die staerf up
den 7 dach in piet-rnaent (= Augustus) anna domini
1368. Bid over de ziele.

Een tweede zerk, zonder opschrift, maar met drie vogels
versierd, is misschien ook van Kamper afkomst.
Van de 13e tot de 15e eeuw werden de markten van Skanor

en Falsterbo druk bezocht en bloeide hier de visserij. In de 15e
eeuw schijnt er achteruitgang te komen; nog in 1462bezochten
de Kampers hun vitte te Skanor, maar daarna hoort men het
.bijna niet meer noemen.

In 1427 hadden "die coeplude van Drakuren, burgers ,toe
Campen" een miskelk en misgewaden geleend aan de O.L.
Vrouwenkerk te Kampen. Mocht er te eniger tijd weer naar
Schonen gereisd worden, dan zou alles teruggegeven worden
aan de kapel te Draqor. Dit bericht wijst er wei op, dat de
vroegere regel: uitvaren in het voorjaar "ummeland", d.i. om
Kaap Skagen, en terugkeer in de nazomer, voordat de herfst
stormen kwamen, niet meer gevolgd werd. Merkwaardig is
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het, dat in het- Noordoosten van het Deense eiland Funen, bij
Kjerteminde, een landpunt nog "Kamper houq" heet.
Een euvel, dat telkens weer de aandacht der stedelijke

regering eiste, was de zeeroverij. Dikwijls mengden deze 'pira
ten zich in politieke twisten, wetende, dat het in troebel water
goed vissen is. Dit was het geval in het laatst van de 14e eeuw,
toen de Hollandse hertog Albrecht van Beieren een oorlog
tegen de Friezen begon, die hem tijdelijk een deel van Fries
land in handen bracht. Het was meteen een kaperoorloq,
waarin aan de Friese zijde de heer van Kuinre zich niet onbe- .
tuigd liet, terwijl Hollandse vrijbuiters ook Hamburger en
Kamper schepen, die. de Zuiderzee in- en uitvoeren, aanhiel
den. Het ergste was, dat Albrecht ook connecties onderhield
met de meest beruchte zeeschuimers van die dagen, de like
deelers of vitaliebroeders. De IJsselsteden onderhandelden met
Albrecht,maar kaapten zelf ook weI. In 1397 werd in het
Marsdiep een 22-tal schepen van Kampen, die naar Pruisen
wilden zeilen, aangehouden; ook de haringvloot, die van
Schonen kwam, was gearresteerd. De aaneengesloten Ijssel
steden, die gesteund werden door de bisschop Frederik van
Blankenheim, weten enige tijd later een bevredigend accoord
met Holland te verkrijgen. Maar met de likedeelers werd nog
een afrekening gehouden. Met Hamburg, Bremen en
Groningen houden de Overijsselaars een straftocht. Hun heer
koggen verslaan in 1401 Klaas Stortebeker bij Helgoland en
Goedeke Michiel in de Wesermond. Deze aanvoerders werden
in Hamburg terechtgesteld. Ten onrechte zegt een gerucht, dat
een beker van eerstgenoemde piraat op het Kamper stadhuis
bewaard wordt. Men yond enige Stortebeker-souvenirs op de
"Kunst" te Emden.
In 't laatst der 15e eeuw gaven moeilijkheden met Frankrijk

de stadsregering zorgen. De Franse koning Lodewijk XI had
na 1477 de strijd aangevangen met Maria de Rijke, de op
volgster van de Bourgondische hertog Karel de Stoute. Ver
schilleride malen werden Kamper koggen door de Fransen in
beslag genomen, omdat men te Dieppe en elders meende, dat
Kampen aan de zijde van Maria stond. In 1478 kregen Mr.
Ludolf van de Vene en de secretaris Jacob Bijndopp volmacht,
om bij de Franse koning stappen te doen, teneinde schade
vergoeding te krijgen. De zending had succes, Daartoe droeg
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allicht bi], dat de koopman Bernard Morre, die ook optrad
voor zijn stadgenoten Pilgrim ten Acker. Hendrik Kuynretorf
en Marten Voerne, evenals hij "Oosterlingen van Kampen en
kooplieden van de Duitse Hanse" de koning verblijdde met een
zending kleine Noord-Europcse roofdieren, waarin deze
monarch ongewoon vee! belang ste!de.

Later waren er weer moeilijkheden, b.v. in 1487, to en het
Kamper schip Moy Frederic (van Geert ten Holte, Henric
Voerne, Evert Witte en anderen) door een Frans karvee!
werd aangehouden. Dan treedt een vertegenwoordiger of
factor der kooplieden, Mr. Jan Lobbe, voor de belangen van
Kampen op.

Oat de stedelijke regefing in velerlei opzicht contact hield
met de Kerk en de kerkelijke instellingen, is begrijpelijk.
Wanneer er aan een kerk of klooster gebouwd moet worden,
de inrichting er van verfraaid of verbeterd wordt, is de katho
lieke magistraat gereed Financieel te steunen. Bij de hoogtijden
is de stedelijke regering ex officio aanwezig; de gebruikte wijn
wordt op rekening van de stad aangekocht. Als geestelijke
broeders of zusters een plaats zoeken voor het stich ten van
een convent, geeft de magistraat vergunning en stelt ze ook
regels, die onder meer de bedoeling hebben, bestaande qeeste
lijke instellingen niet te kort te doen en concurrentie tussen de
kloosterlijke en burgedijke handwerksnijverheid - vooral
weverij - te voorkomen. Ook kwam er een tijd, dat men het
erfenisrecht der kloosterlinqen beperkte en evenzo het aan
tal kloosterlingen, blijkbaar met het doel een te grote aanwas
van kloosterbevolking en kloosterbezit tegen te gaan.

Ook wanneer er miss tan den bekend werden, greep de over
heid in .. Dit geschiedde in 1462, teen de Raad orde stelde op
.het huishouden der bagijnen in het Buitenconvent bij de O.L.
Vrouwenkerk, op net "misselic regiment dat sie hebben -rnit
kyven, mit uutrecken, mit onqehoirsaernheid". Een jaar eerder
had men twee priesters van de Bovenkerk. Herman Voerne en
Henrie Bye, aanqemaand, hun missen waar te nemen, op
straffe van geldboete. In 1463 kreeg Herman Voerne weer een
waarschuwing. In 1466 kreeg Frederic Overstege, priester in
de Heilige Geest, de raad zijn miss en te doen en geen aanstoot
te geven. Dit helpt weinig; hij voegt "den vollen sit tend en
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raed" zelfs toe, dat hij "van haeren berichte niet en isi" waarop
de Raad hem zijn proeve in de Heilige Geest ontneemt en hem
gebiedt, naar zijn klooster te gaan "ende wesen gehoirsam
sinen oversten, dengenen die hij van synen berychte is". Er
wordt echter nog een vergelijk getroffen; Overstege moet
beterschap beloven, hij zal niet spelen, gelag houden, en zich
met vrouwen ophouden; hij zal zelf de mis doen, vreedzaam
met de kerkmeesters omgaan en in het huis wonen zonder
kijven of knorren. Houdt hij zich niet aan de afspraak, dan
verliest hij zijn proeve. Zijn broer, de Hasseltse cureet, staat
voor hem borg.

Een goed voorbeeld van de zorgvuldige wijze, waarop de
magistraat regelend optrad, geeft het reglement van 1399 op
de geestelijke vrouwen in het Bagijneconvent bij de Boven
kerk, dat we hier laten volgen.

Wy burgemeesteren, seepen ende raet der stad van Kampen doen kant
allen luden, dat wy gheraemt ende georloeft hebben dien gheysteliken
vrouwennamen ende oem nacomelingen to XXIIII personen to, oft des
huys oerber zoe vele is, woenende in der were boven Sente Nyclaes
kereke, streekende van den Borehwal hilanx der steghen op an die Hoef
strate. Ende willen, dat zy to samen woenen sullen ende brenghen ende
holden desse naegescreven punten in ghewoenten ende in gueden zeeden,
ende die stede ende vast te bliven.

In 't irste zo zullen zy eene yegelrke annemen fredelike mit hem te
woenen puerlike am God, also dat neghiene van hem. noch voir hair
selven, noch voir 't ghemeyne mede of qhaeve, cleyne of qroet. dair omme
ontfahgen en sal. En zy sullen eene van hem dair toe setten, die die sorge
des huses last ende sorge van hem allen drage.

Mer wer zy dair na versumende, zo dat die guede zeden des huses niet
vastelyc geholden en woirden, zo sullen zy ende moigen in der stede een
ander setten, also dycke als dat qevelle, ende dat bider bescheydensten
ende rneysten sternmen des huses. Voirt so sullen zi alle onderdanich,
oetmodelike ende gehoirsam wesen der moder der heyligen kerken. Zy
sullen leven in reynicheit, onberucht sullen zi oer liven leyden van
mannen ende van alre quaden geselschap. Zy en sullen neghiene mans
persoen en hcrberqen. corter of lanqer, noah g'hienen stediqhen inqanqh
van manspersoenen, geystelic of wertlyc. lyden. Zy en sullen oec nyet
wilde loepen omme die straeten of achter lande, dat zi toe capittel
of to onnutten bedevarden. Zy sullen aile slaepen op eenen solre en'de
onder eenen slate. then waere om ziecheit of am anders 'enige noet
zunderlinge. Zy sullen alle to samen eeten ende eenrehande cost heb
ben. nemant niet zunderlinx dan die des kenlike noet hadden. Zy en sullen
niet buten huys ecten noch slaepen mit vrienden of mit maeghen, sunder
guetduncken der verwarster des huses. Voert als yemant noet heft te
ghaen toe vrienden of toe maegen of am enige boetschap, dat sal qeschien
bi rade der verwarster des huses ende die sal oer dan eene setten mit hair
te qhaen. Ende zy sullen die guede des huses int gemeyne gebruken.
Ende opdat zy nemant reetschap en gheven to sundiqen, zo en sullen _zi
ghiene cleyder drag en of maken, dair ydelheit of gelycheit der werIt an
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ghelegen is. Ende zi sullen hem alle dair toe qheven, dat zi de gemeyne
guede zeeden des huses nerstelike ende wal holden in duchden.

Ende oec zoe en sal men nemant in ontfangen noch weder uytsetten,
die hem des verdiende overrnidts verkertlike te leven teghen die guede
zeden des huses, dan by dien twen schepenen, die wy dair toe gheset
hebben en de by der bescheydenstcn ende meysten stemmen des huses.
Voirtmer als enich van hem na dien wille Gods aflrvich woirt of hem
alrnqe van der were afscheydet, of uytgeset woirt na manieren als voirs.
is. wes zy dan hadden of achter leeten opter were. dat sal dair alinge
op bliven tot behoif des huses, utgesecht silver ende gelt. Ende desse
voirs. punten sullen altois staen tot onsen verbeteren ende tot onsen
wederseqqhen, sander enigerhande argelist.

De burgerij. die een handwerk of bedrijf uitoefende. was
georganiseerd in een vrij groot aantal gilden. Op de Breeder
poort wordt een gildebeker bewaard, met zilver beslagen en
naar men zegt van een elandshoren vervaardigd, die het op~
schrift draagt:

Wetet guede manne
Dit horne hoort de Rmschippers

van Sant Anne. 1369.

Het draagt verder de afbeeldingen van St. Anna, Paulus en
een karveel of RJjnschip.
Een ander qilde, dat meermalen genoemd wordt, is dat

der drapeniers of wolwevers. Het maken van laken vereiste
verschillende bewerkingen, zoals spinnen, weven, vollen en
verven. De ondernemer, die het laken verkocht, was de drape
flier; voor hem werkten b.v. weer de vollers, die het geweven
Iaken door een behandeling in kuipen dicht en soepel moesten
maken. Deze hadden weer een eigen organisatie: naast het
ampt der drapeniers of het wullenampt wordt het ampt of
ambacht van de vulres genoemd. Als het laken, na op ramen
gedroogd te zijn na het verfproces, door de waardijns gekeurd
en goed bevonden was, werd het in het Zegelhuis (dat op de
Vloeddijk naast het St. Agnesconvent stond) van een w.aar~
:merk voorzien. Een deel ging als export-artikel, Camper laken,
met de schepen rnee, vooral naar de landen om de Oostzee.
Natuurlijk hadden ook de bakkers en de smeden, de vissers'

en de brouwers, hun gilden. Dan de schroders en wantsnijders
(kleermakers), de bontwerkers en kuipers en de korvenmakers.
De drinkhoorn van het St. Paulus- of K!orvemakersgildeis nog
aanwezig, evenals een beschilderde bak van het gilde der
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dragers en stelschuivers of het St. Jacobsgilde. Naast het St.
Jansgilde van de wolwevers bestond het gilde der linnen
weyers.

De stedelijke regering hield dit gildewezen wel in het oog.
De gildebrieven, waarin de rechten en de inrichting van het
ambacht waren omschreven, werden door de Raad vastgesteld.
Als er geschillen waren, trad de Raad regelend op. In 1470
schijnt het b.v. in de wereld van de werkende man wat on
rustig te zijn geweest. Bepaald wordt, dat bakkers, brouwers
en smidsknapen niet met elkaar enig verbond mogen maken,
geen samenkomsten mogen houden of overeenkomsten sluiten,
en ook geen "covelen" (mutsen als uiterlijk kenteken van
samenhorigheid) mogen dragen, zonder toe stemming van
de Raad. Blijkbaar bestaat de verkeerde gewoonte, dat zij, die
in de draperie werken, die kammen, noppen, spinnen en kaar
den, door de drapeniers met waren betaald worden en niet
met geld. Het volgende jaar do en de vollers, in vele middel
eeuwse steden een onrustig element, een "uutgang"; ze leggen
hun werk neer en verlaten de stad. Maar dan snijdt de Raad
de band met het "ampt der vulres" door. De stakers worden
ontburgerd, en aan iedereen wordt verlof gegeven te vollen,
ook aan vreemden. De strijd zal weer geluwd zijn; uit hetzelfde
jaar is een ordinantie van de Raad, geldend voor de voider
meesters, volderknecht1en en drapeniers, waaruit we het voor
naamste vermelden. Het is verboden loon te geven en te ont
vangen anders dan in geld. Het vollen van een breed en een
grof laken wordt beloond met 10 en 12 kromsteerten. Men
mag een bepaalde hoeveelheid overwerk verrrchten:" twee
gezellen een half laken per dag. De vastgestelde boeten gelden
ook voor vrouwen. Van de boeten komt 1/3 aan de St. Nicolaas
kerk, 1/3 aan het St. Barbara-altaar, om dit te verlichten en
1/3 aan de waardijns van het gilde. Iedere meester 'zal per jaar
niet meer dan een leerknecht er bij nemen; deze geeft bij zijn
aanneming St. Barbara een pond was. Wie zich als nieuwe
meesters neerzetten, zullen twee pond was geven; ze moeten
hun ambt twee jaren geleerd hebben en daar bewijs van heb
ben. Nieuwe gezellen van elders geven een witte stuiver aan
de gezworenen, half voor St. Barbara. Als de gezworenen "ten
doden of begangnissen" roepen, zullen wegblijvende qezellen
een stuiver boete betalen. Ieder gezel geeft per week een
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Kamper plak voor het "beluchten" van St. Barbara. Elk gezel
zal voor daghuur minstens een stoter moeten hebben, volgens
gewoonte.

Een bepaalde groep handelaars was verenigd in het St.
Nicolaas- of Cremersgilde, waarin vol gens de gildebrief van
1422 opgenomen waren allen, die specerijen en kramerijen
verkochten, manufacturen bij de el sneden, schapen-, lams-,
zeemleer en rood hazenleer verkochten, veters en spe!den te
koop aanboden en kussenoplegsels en hoed en verkochten.

Oat de Raad rege!end optrad in 't belang van de verbruikers,
die hunne waren in goede qualiteit en quantiteit moesten ont
vangen, is reeds opgemerkt. Omstreeks 1450werden gezworen
mengers aangeste!d voor de koekebakkerijen. In 1422 hadden
de goudsmeden een verordening gekregen, waarin het gehalte
en de keurmerken vastgesteld werden en het toezicht aan
werdeins opgedragen werd; sedert 1477 had men vier wer
deins, twee uit den Raad en twee uit de Gezworen Gemeente.
Omstreeks 1455 dee!t de Raad aan de gildemeesters van

het Kremersgilde mee, dat ze ervaren heeft, dat er meermalen
dadels, amandels, rijst, gember en andere kruiden verkocht
worden, waarbij oude waar door de nieuwe gemengd is. Ze
wenst, dat dit niet meer geschiedt, of de Raad .rwil dat be
richten".
Omgekeerd werd de neringdoende middenstand van die

dagen beschermd door regeringsmaatrege!en voor concurren
tie van buiten af. Vreemde hande!aars werden zovee! moqe
lijk geweerd; alleen op de jaarmarkten werden ze geduld. En
overigens mocht alleen Iaken verkocht worden, dat binnen
Kampen "gereid" was.
In de stadsvrijheid mocht alleen bier getapt worden, dat in

Kampen gebrouwen was. Slechts dit bier mocht verzonden
worden; bier van elders, uit Hamburg of waar ook, mocht
men aIleen voor eigen gebruik inslaan. De vissers waren ver
plicht ,:t geen haer Godt gaf en zij vingen" aan de markt te
brengen en niet elders te verkopen. Oat deze en dergelijke
bepalingen telkens weer vernieuwd werden, bewijst wel, dat
men er niet steeds de hand aan hield of kon houden.
In de 16e eeuw werden de bierbrouwers binnen de stads

vrijheid beschermd door midde! van de accijns, die voor [open
bier, Brunswijkse Momme, Hamburger, Engels, Bremer,
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Mesons. Rostocker en Lubecks bier vrij wat hoger was dan
voor eigen brouwsel (Mesonde of Missunde is Stralsund).
Vrijgesteld van accijns waren toen de gilden en schutters in
hunne vergaderingen en de burgers. die "S. Johan en S.
Marthen onder die croene" vierden. De schippers en boots
gezellen. die met Sint Jansmisse niet thuis waren, mochten
ook eenmaal per jaar accijnsvrij drinken.
Dat de gilden in de Middeleeuwen in Kampen directe poli

tieke macht hebben bezeten. .is niet waarschijnlijk. Er is
slechts een uitzondering; tijdens de politieke crisis van 1519
en de volgende jaren bemoeien de gilden zich met de samen
stelling van het stadsbestuur.
Aan het slot van de gildebrief. die de boedekers of kuipers

in 1420 kreqen, wordt de gildemeesters de verplichting op
gelegd. elk jaar bij ede te beloven geen vergadering te houden
"der stad ende oeren burgeren teqens". Dezelfde belofte
vindt men in de gildebrief der korvemakers, die van deze
inhoud is:

Wy scepen ende raedt der stadt van Campen doen kont allen luden,
dat wy verleent heben en verlenen den korvemakers tot behoeff oers
qilden dese punten hier nagesereven.

Int yrste dat nyemant binnen onser vriheit rys of twich werken en
sal hy en sy borger en wonne oer ghilde. Ende wie dat gilde winnen sal.
dat sal hy wynnen myt en halve gulden ende myt enen ponde wasses
tot behoef des ghilden. Ende wi knapen holden wil, dat mach hy doen.
Item wanner die ghildebroders verqaderen, maecte yeman daer onruste
mit onzuverliken worden of misdede hy mit werken, die breket tot behoef
des ghilden een half pont wasses, beholdelic der stadt oren koer. Item
wanneer die ghildebrueders oer keersse drag en.. wie dan van -den qhilde
nyet mede en qhaet, die breket een half pont wasses tes ghilden behoef.
Item wanneer een stervet van den qhilde, zo wie dat daer nyet en is
als men den doeden utdraghet. verludet of over hem offert, die breket
eene heren grote tes ghilden behcef en dit is te verstaen van enen olden
doden, ende van den jongen doden twe doytken. Ende die qhildemeisters
zoelen aile jaer oer eyde doen, ghene vergaderinge te maken, die onse
stat teghen ghaen mach in enigerwys. Ende den borgemeisters aen te
brengen aile koere die zy vernemen ende in oren qhilden qeschien. Ende
dit sal all wesen tot onsen wederseggen sonder argelist. In orconde des
breeffs besegelt mit onser stat sccreet. Gegeven int jaer ons Heren dusent
vierhondert negentien s Saterdages nae Cantate.

Soe wanneer alhier twych compt te kopen, soe sal men dat ghilde
verboden errde alltosamen dat weten Iaten, opdat ellick van den qhilde,
die des begeert. van den twyge wat moege kriqen, uutgesacht wes be
neden eene halve vymme te kope kompt; dat mach ellick kopen die wi!.
Dit te holden by eene pene van een pont wasses tcs ghilden behoeff.
Item die olde ghildemeysters sullen aile jair bynnen viertien dagen dair
na dat ghilde gedroncken is. die nyen ghildemeisteren rekenschap doen by
der pene van een heren pont. halff ter stat ende .halff tes ghilden behoeff.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende tachtentich opten
sestynden dach in der maent [unio. 187



Een snel opkomende en tot grote welvaart stijgende plaats
trekt bewoners. Dit geldt ook voor Kampen, dat, zoals uit
haar sedert 1302 aangelegd "burgerboek" blijkt, uit steeds
groter kring nieuwe burgers ontving. Terwijl we eerst vrij
veel toeloop kunnen cons tater en uit de naaste en nadere om
geving, ook van Schokland, breidt zich in de He en 15e eeuw
dat "magnetisch veld" uit tot in Brabant en Westfalen, soms
zelfs nog verder. Vooral uit M unsterland en Rijnland is die
immigratie van belang geweest. De handelsgeschiedenis leert,
dat met deze streken geregeld handelsbetrekkingen beston
den; Westfaals linnen en Rijnse wijn qinqen over Kampen
zeewaarts. De statistiek leert, dat ook voor het mensenmateri
aal hier een soort van samerivloeiing bestond.

Het ligt voor de hand, dat die vreemden een bestaan moes
ten zoeken in handel, bedrijf, scheepvaart. De ingezetenen
van ouder tot ouder waren, al merkt men dat in de bronnen
niet zo vaak, in de eerste plaats boeren, die van hun akkers
en nog meer van hun vee ledden. Het is dit landelijk ele
ment, dat zich tot in onze tijd binnen de stadsgracht wist te
handhaven. In tijden van onrust waren het de koeien in de
Broeken en de veetransporten naar elders, die gevaar liepen.
Ter wille van dat vee en als waakpost was de Koeborch ge·
bouwd aan het begin van de Venedijk, toen de enige weg
van de stad naar Wezepe; ze is te vergelijken met de koer
huizen van Deventer en Zwolle (men leest trouwens ook weI
Koerborch; koeren = uitkijken).

Het belangrijkste element van de burgerij in de bloeitijd
van Kampen werd gevormd door de betrokkenen bij de
scheepvaart, in de eerste plaats de zeevaart "buyten duynen".
Er is een aantekening van 1416, voIgens welke 120 zee
varende schepen van burgers dezer stad te Kampen thuis
behoorden. Dit lijkt voor een stad met ongeveer 12000 in
woners heel veel. Uit andere gegevens blijkt, dat inderdaad
de rijkdom aan schepen groot was. .
Omstreeks 1335 wordt in de Oudste Foliant genoteerd,

dat 168 met name. genoemde burgers "tallia de navibus
eorum", dus schot of belasting van hun schepen geven; 70
hunner betalen dat schot in Vlaanderen en te Dordrecht. Als
men er rekening mee houdt, dat er namen zijn, die op beide
lijsten voorkomen, dan blijkt toch, dat het aantal gebruikers
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van koggen ruim 200 is geweest; misschien was het aantal
schepen wei wat kleiner, want er waren vaartuigen bij, die
aan een combinatie van eigenaars behoorden (een kogge van

. Everard Beykin behoort b.v. ook aan zijn vennoten Volker
Stubeler, Peter Gozewinuszoon up den Orde en Werner
Cuerlant), ofschoon er ook weer eigenaars waren, die meer
dan een vaartuig bezaten. Als men de magistraatslijst van
1331 doorloopt, blijkt, dar ongeveer de hele Raad bij de
scheepvaart betrokken was. Namen als Clinghe, Morre..
Schuersack, Kuynretorf, Riet en Schilder komen we telkens
en telkens in de 14e en 15e eeuw tegen, zowel in de maqis
traat als in de handelsgeschiedenis. Toen de stad in 1375
"toen men Puttensteyn wan", geld leende, werden de hoogste
bedragen gegeven door mann en uit deze kringen: Aelt Dobe
ler, Herman en Hendrik van Uterwyc, Willem Morre en
Johan van den Thoerne.

Twee afbee1dingen in het Diqestum Vetus hebben betrek
king op de reder Johan Witten (± 1460). Deze had, toen
hij met zijn schip tijdens zwaar weer bij Tesse1 voor anker
lag, het vaartuig van [ohan Sellen zwaar beschadigd, zodat
deze zijn schip en goed verloor en weI veertien manncn om
kwamen. Sellen "mit synen vrenden" spreekt nu voor Sche
penen en Raad Witten met zijn vrienden om schadeverqoe
ding aan. Deze wordt echter door de tegenpartij te hoog
geacht: het was immers een ongeval en stormweer! Er wordt
nu gewezen, dat Sellen een gedetailleerde opgave van zijn
verioren goed moet doen. Als dit geschied is, verschijnt Johan
Witten voor de rechtbank, "bracht eenen knuppeldoeck mit
gelde ende segede, hie wolde hoilden, wanneer Iohan Sellen
dat geld hadde, dat hie hem dairmede betaelt had sinen scha
den, ende segede, woert hem alsoe geschiet van lohan Sellen,
hie wolde niet soevoele lyden". Maar Sellen waardeert dit
gebaar niet en eist, dat de som genoemd wordt. Aldus. ge~
schiedt, en ten slotte wordt naar wijzinge des Raads de
schade van Sellen "mit syne selscap" gebeterd met 500 pond.
Het bezit van deze mensen bestond uit schepen en handels

waren, maar ook uit huizen en land, en uit kapitaal, al was
dat toen ook schaars. Thomas Thouslagher, de voogd op
Schonen, bezat te Kampen ook een huis en een molcn, de
familie Schuersack bezat tienden te Herculo; gerege1d wordt
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in de Oudste Foliant genoteerd, dat inwoners der stad geld
uitlenen tegen een "jaerghelt", dus tegen rente. In 1345 bekent
b.v. Maes Touslagher op 12 April voor de Schepenen, dat hij
Henrie Snaghe vijf pond groten schuldig was, waarvoor hij
jaarlijks vijf pond zwart en zou geven, tot Maes kapitaal en
interest zou betalen, "dat jairgelt mitten hceftstole". Als de
stad in de 14e eeuw geld leent, meet ze in de regel "den tien
den penninqhe" als "hantgheld" geven, dus 10 % rente
betalen.

Wat de Schonenvaart Iinancieel betekende, wordt duidelijk
uit een opgave van -+-- 1397. De terugkerende haringvloot
wordt dan door de Hollanders aangehouden. Ze tel de 12
schepen, die behalve met enige andere waren (noten en
boterl) met 552 last haring bevracht waren, per schip qemid
deld 46 last (een last wordt meestal gerekend op 12 tonnen
a 640 stuks). M'eer dan 200 burgers hebben een aandeel in
deze vrachten (ongerekend de schipheren en scheepskinderen,
die volgens het zeerecht aanspraak maakten op een dee! der
laadruimte). Er zijn 50 burgers, die op meer dan een schip
lading hadden; 33 hadden een vracht van 3-6 last, 10 van
6-8 last, 3 een vracht van meer dan 8 last (Hendrick Pael,
Henrie Smeding en Albert Gherts).

V raagt men, of het niet ongewoon is, dat in zulk een be
trekkelijk kleine stad zoveel zeevarenden bijeen woonden, dan
luidt het antwoord, dat de Groningse veenkolonien in het
midden van de 1ge eeuw overeenkomstige verschijnselen bie
den. In 1863 heeft b.v. Veendam 166 zeeschepen en 139
rederijen; 122 kapiteins zijn zelf reder; te Wildervank zijn 81
rederijen, 90 schepen en 71 zelf-redende kapiteins.

Tet goederen~ 'en geldverkeer met vreemde steden en landen
maakt het gewenst, dat er ge!egenheid was om geld te
wissel en; men qebruikte trouwens ook reeds wissels. We horen
in de 14e eeuw van een kauwersiin of lombard (de wisselaars,
vaak vreemdelingen, werden genoemd naar de Franse'stad
Cahors en naar de landstreek Lombardije); in het laatst der
eeuw wordt melding gemaakt van "der stad wessel". De
wisse1aar was Johan van den Thoerne, die echter op minder
eervolle wijze uit de stad moest verdwijnen.

Deze geldhandel was vaak in handen van Joden, die echter
in de 15e eeuw inOverijsse! nog zeer weinig gevonden wor-
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den. In 1489 wordt een zekere Lyse van Nijmegen gewaar~
schuwd, geen makelaardij te hebben met "Joeden" 'en burgers
der stad, terwijl ze "die Joeden niet huisen noch hoeven sal,
noch ghene geselscap met hem holden". In de winterrnaanden,
als de scheepvaart tijdelijk gestremd was, was de stad
vol met varensqezellen, en had den de taveernen het druk.
Het gebeurde wel, dat men de schepen elders liet Iiggen
"in winterlaqhe", om ze tegen het voorjaar weer op te
zoeken. Zo deed men bij Brugge, in de 14e en 15e eeuw een
van de allergrootste Europese havens, waarvoor door Kamper
vrachtschippers druk gevaren werd. In het ongunstige jaar
getijde Iagen de Kamper en Harderwijker koggen "up die
wase", d.w.z. op het slik in de voorhavens aan de mond van
het Zwin.

In 1379 had Kampen van de Duitse keizer Wenzel te
Praag een muntprivilege ontvangen. Overtuigd van de trouw
der Magistraat "unsen und des Reichs liben qetrewen", had
hij de stad bevestigd in haar recht, te mogen slaan "Muntze.
die sie in irer Stat van Gnaden und Erlaubunqcn unserer
Vorfaren en dem Reiche bisher geslagen und gemacht ha
ben". Reeds vroeg bezat men dus een stedelijke munt en een
muntmeester, In 1462 is Johan Knijf muntmeester. in 1470
Henrie Jansz,- in dezelfde tweede helft der 15e eeuw is
Sybrant Peterss, de muntmeester, lid van de St. Cuneren
memorie. In 1479 wordt in het belang van een qoede munt
een muntverbond gesloten tussen Deventer, Kampen en
Groningen. waarbij men besluit een gemeenschappelijke munt
te slaan. Op deze munten vindt men het wapen der drie ste
den aan de achterz ijde, terwijl op de voorzijde het wapen der
betrokken stad is afqebeeld, liggende op een kruis. In dit jaar
beheerde Lodewich Jegher, de goudsmid, de munt. In zijn
arbeidsvoorwaarden was opgenomen, dat hij bij contractbreuk
zijn rechterhand zou verbeurd hebben. In 1491 verklaart de
stad, dat Jegher om een misdaad en andere excessen uit de
stad qeweken was.

In 1489 wordt een zekere Thomas muntmeester genoemd.
Het jaar te voren was een muntovereenkomst qesloten, waar
bij Deventer. Kampen, Zwolle en Groningen verklaarden,
"munthe to holden mit malcanderen". In 1524 wordt Maarten
Nyekamer muntmeester te Kampen; hij zal gouden en zilveren
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munten aanmaken van de zelfde waatde als die te Deventer.
Gouden real en met de naam van Maximiliaan en ook zilveren
munten, die -f- 1480 te Kampen werden geslagen, zijn nog
aanwezig.

Van 1524 is de eerste afgebeelde zilveren munt, wellicht
een stuiver. Op de voorzijde ziet men het wapen der stad: er
hoven staat C.A.P. (afkorting van Campen), en in omschrift
leest men Moneta Nova Campensis. De achterzijde vertoont
weer een wapenschild en een versierd kruis. Van 1525 is de
tweede afbee1ding, misschien van een dubbele stuiver. Deze
vertoont St. Nicolaas op de voorzijde en het Kamper wapen
op een rijk versierd kruis aan de achterkant. In de 16e eeuw
was het oude bagijnenconvent, aan de Papensteeg bij de
Bovenkerk, het Munthuis.

H. J. MOERMAN.
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