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Geschiedenis van Kampen 1813-1848
door H. J. Moerman t

Bijzonder gunstig waren de omstandigheden niet in de
eerste jaren van het nieuwe koninkrijk. De stad was op grote
kosten gejaagd door "sterke doormarsch en het verblijf der
troupes door en binnen deze stad". Nog jaren later was men
bezig met het delgen van de "Kozakkenschuld". Ook het
Koninkrijk hief zware belastinqen. In een adres van 1816
noemden de klagende ingezetenen deze lasten zo zwaar, dat
indien hierin niet spoedig verandering kwam, de ondergang
der stad en derzelven ingezetenen onvermijdelijk was. Zo erg
was het natuurlijk ook niet. maar weI was het buiten twijfel,
dat Kampen in welstand en aanzien sterk gedaald was. De
industrie was geknakt, de duffelmakerij stond er zeer slecht
voor. De boterhandel op Enqeland werd belemmerd door hoge
invoerrechten. De goedkope levenswijze lokte geen vreemde
lingen meer tot vestiging, want de belastingen schrikten hen
af. Men had gehoopt dat het garnizoen, dat tijdens het Franse
bewind opgeheven was, terug zou keren. Inderdaad kwam het
14e bataljon van de linie en ook de landmilitie. Een dertiental
huizen werden in gebruik genomen om de militairen te huis
vesten en het plan werd opgevat een nieuwe grote kazerne te
bouwen voor 1000 man inplaats van de bestaande kazerne.
Men kwam op het vreemde denkbeeld de Koornmarktpoort
.,zeer bouwvallig, gescheurd, ten hoogste gevaarlijk en onher
stelbaar' af te breken, insgelijks te handelen met de bouw
vallige toren van de Buitenkerk en de afbraak te gebruiken
bij de bouw der kazerne. Weldra bleek echter, dat er geen
groot garnizoen zou komen en dus een nieuw gebouw onnodig
was, terwijl gelukkig besloten werd de twee tot afbraak ver
oordeelde gebouwen te herstellen.

Dat de stad alles deed om de "gedurig meer en meer tee
nemende verarming der ingezetenen" te bestrijden, is te be
grijpen. In 1814 waren er op een bevolking van 7000 mensen
tUssen de 1000 en 1200 behoeftiqen, die bedeeld moesten
worden. De zware schulden werden verminderd door de ver
koop van voormalige kloosterqoederen, die gelegen waren bij
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Kuinre, Wijhe, Kamperveen (waar de stad neg en erven bezat,
o.a. de Pol en de Kleine Heuvels) en elders. In 1820 brachteri
ze ongeveer 3700 gulden per jaar aan pacht op. De handel had
behoefte aan een betere weg na~r zee, te meer omdat Zwolle
in 1819 de Willemsvaart had gekregen, die dadelijk druk
werd 'qebruikt. Will em I, die persoonlijk de welvaartspolitiek
der regering leidde, kwam [uni 1818 te Kampen en beloofde
o.a. dat de Beneden~IJsseL over welke bevaarbaarheid men
ontevreden was, in goede staat zou gebracht worden. De eerste
z;orgwas echter de verbetering van het Keteldiep, dat volqens
een rapport van 1826 verlengd diende te worden door middel
van hoofden tot voorbij het Kamper Zand. Dit vaarwater,
waarin de 18e eeuw .miet dan met hoog water. een vissershoot
van een en een halven voet diepgang kon bmnenkomen" en
waar thans, door de reeds uitgevoerde werken, geladen sche
pen konden passeren, moest dieper gemaakt worden ook met
het oog op de nieuwe Rijn- en IJsselstoombootdienst van
Amsterdam naar de IJ ssel en dan verder de Rijn op tot in
Duitsland, waar Keulen het eindpunt was. Na 1826 werden
onder toezicht van de stadsarchitekt Plomp de Keteldammen,
lang 2500 m gelegd, in 1839 werden ze nog 900 m vcrlenqd.
In 1827 werd geconstateerd dat .Jiet vertier door deze stoom
vaart zichtbaar was". In aansluiting van deze dienst werd een
"wagenveer" tussen Kampen en Zwolle opgericht, een half
uur na het binnenkomen van de Amsterdamse boot vertrok de
postwagen naar Zwolle. Tot nu toe was het verkeer tussen
beide steden onderhouden door een bootschuiver, die het
vrachtgoed vervoerde over de Trekvaart, en de trekschuiten
die alleen de passagiers en hun bag age meenamen.

In 1837 leverde de bekende Rotterdamse scheepsbouwer
Roentgen drie ijzeren boten aan de Rijn- en Ijsselstoomboot
maatschappij, het waren de Drusus, de Kinsbergen en de
IJ ssel, die jarenlang dienst hebben gedaan. Eniqe schrik bracht
in 1828 een plan van de regering om bij hoge waterstand een
deel van het Rijnwater op de IJssel af te leiden, In een adres
aan de Koning wees men er op, dat de IJsselbewoners niet meer
Ijsselwater wensten en .aeker niet meer overstromingswater.
Dit zou de brug bederven en een gevaar zijn voor de wekelijkse
graanmarkt, die veel vertier bracht en door de bewoners van
de Veluwe druk werd bezocht. Dit laatste argument wordt

168



duidelijk als men weet, dat het in de bedoelinq lag een dee}
van het hoge water beneden Hattem over een overlaat langs
de kortste weg naar zee te laten stromen. Naast de water;'
wegen vereisten de landweqen zorg. In 1828 was de grote
Zuiderzeestraatweg voltooid van Zwolle naar het Zuidwesten.
Kampen had 5000 gulden bijgedragen op voorwaarde, dat
deze weg, met het oog op de aansluiting naar Kampen, te
Wezep over de Broekdijk werd aangelegd. Deze aansluiting
werd nu voltooid. Tot het erve Grevenrid volgde wen de
oude route, voorbij de Koelucht maar verder Zuidelijk, werd
de slinqerende, slechte weg langs de Spijkersboersdijk verlaten
en trok men een rechte Iijn door het Zalker Broek en de
Hollanderakkers, tot het landgoed Koldenhove aan de Zuider~
zeestraatweq. De grintweg naar Zwolle wed in 1836 aan
gelegd.
Overijssel werd in 1825 geteisterd door de zware storm van

24 Februari, die het Westen der provincie, voorzover het bij
de Zuiderzee gdegen was, onder water zette en 300 mensen
levens wegnam, terwijl 13000 stuks runderen verloren gingen .
.Te Kampen bezweek 4 Februari de dam in de Broederpoort.
Bovendien ontstond een doorbraak in de dijk, die nu Plant
soendijk heet, zodat om tien uur de gehele stad onder water
stond, met uitzondering van een stuk van de Oudestraat, van
de Plantage tot de Bovenkerk. In de vestibule van het stadhuis
stond het water 0,28 el hoog, 's avonds om negen uur was de
waterstand op zijn maximum. In de Groenestraat verdronken
16 stuks vee, in de qehele gemeente gingen 2300 runderen
verloren, Bet aantal verloren mensenlevens bedroeg hier 48.

Groot was de schade op het eiland en in Dronthen, waar op
de Zeven Huizen slechts een paard en twee kalveren gespaard
bleven. Aan de Hoogenweg in Kamperveen sloegen vier huizen
v.reg, het gezin Brants van 't Hul redde zich op het drijvend
dak.
De regering der stad was sedert 1813 in conservatieve zin

geregeld. De burgerij oefende niet direkte invloed op het
bestuur uit, maar werd vertegenwoordigd door een kiescollege,
dat de opengevallen plaatsen in de Stedelijke Raad aanvulde:
het kiesrecht der burgerij was zeer beperkt. Overeenkomstig
het reglement van 5 November 1815werden de Burgemeesters
uit een nomina tie door de Raad door de Koning benoemd. Een
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van hen. de president-burqemeester, leidde de vergaderingen.
Van de burgemeesteren noemen we: F. Lemker, J. N. Blister
bos, R. Kesselaar, J. J. Gansne:b geb. Tengnagel en A. van der
Merwede.
In 1824bracht een Nader Reglement enige verandering. Tot

burgemeester werd F. Lemker benoemd. Hij werd bijgestaan
door twee wethouders, Tengnagel en Bijsterbos. Er bleven,
zoals te voren, twee secretarissen (I. Augier en F. 1. Ram~
bonnet).

"Bataaf en Belg zij een. zoo klonk de stem van God ..:t verdeelde kroost zij een en minne d' eigen vader
"En van d' Oranjestaf druipt zegen en genot
"Wij treden beter eeuw door 's Konings wijsheid nader"

20 dichtte Potgieter in 1829 te Antwerpen. In hetzelfde
dichtstuk, dat in de Vriend des Vaderlands verscheen, noemt
hij Nederland, het Nederland van Vader Willem "Een rustig
gezin. waar liefde 't al bestiert". Maar in 1830 breekt de
Belgische opstand uit. In 1831 vaardigt de koning zijn procla
rnatie "Te Wapen!" uit. In November 1830 was de eerste ban
der schutterij reeds naar het Zuiden vertrokken. Kampen bezat
toen het depot van de 18e afdeling infanterie, 400 lotelingen,
door Majoor Roest geoefend, trekken uit om zich bij het mo
biele leger te voegen. De schutters waren gelegerd in Zeeuws
Vlaanderen. Voor hen was het dat een feestavond werd
georganiseerd, opgeluisterd door de talenten van J. Moulin.
J. van Wijk Rzoon en andere bekende stadgenoten. Vader
landse dichtstukken werden voorgedragen, het voormalige
Schippersgilde schonk 100 gulden, de kinderen van de Broe
derschool, waar de onderwijzer Kooiman de schepter zwaaide,
verzamelden geld en verzonden hun gave "bestaande uit het
welgekozen geschenk van 200 halve N. ponden zeer goede
tabak" en bovendien voor elke schutter nog een boekje met
krijgsliederen. Bijna vier jaar, nadat ze "op de roepstem des
Konings haard en altaren verlieten" keerden de schutters
terug. op 23 Augustus 1834. Met schuiten kwamen zij uit
Zwolle. De tweede en derde ban der schutterij en de man
schappen van het depot haalden hen in. Nadat baron Gansneb
Tengnagel een toespraak had gehouden, ging het over de brug
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naar de met vlaggen versierde stad, onder het spelen der
klokken, terwijl de van vreugde volle inqezetenen zich beijver
den om hun stadgenoten, na vier jaar afwE;zig zijn, en "na
zoovele vermoeyenissen en ontberingen, met hunne behouden
thuiskomst geluk te wenschen".
Op de Nieuwe Markt hid een aantal kinderen onder leiding

van de onderwijzer Lok een lied aan. Luitenant Temminck
dankte voor de ontvangst.

"Dubbele stof tot blijdschap" gaf het dat het juist 's konings
verjaardag was. De dag werd besloten met een vuurwerk.

Eerst in 1839 werd de vrede gesloten. Eindelijk kon het
overige deel van ons leger terugkeren na een nutteloze tijd van
afwachten, gevolg van de vasthoudendheid des koninqs, daar
in gestijfd door de meegaandheid van de Tweede Kamer
("Nooit is haar overmaat van volgzaamheid treffender geweest
'dan in die jaren", schrijft Groen van Prinsterer). De stemming
was niet opqewekt, men zag de gebreken van Willems bestuur
en vergat wat spoediq, hoeveel goeds het had gebracht. Het
volgend jaar deed de Koning afstand. Het depot van de 18e
afdeling, onder luitenant-kolonel Roest, bleef tot 1839 in de
stad, maar werd toen ontbonden. De jagers van Cleerens,
merendeel manschappen van het Nederlands-Indische leqer,
die sedert 1835 in de stad lagen, vertrokken het zelfde jaar
1839 naar Harderwijk. Men miste de vrolijke hoornmuziek en
het gezelschap der officieren.

De economische toestand was in deze jaren niet ongunstig.
De werven aan de Ijsselkant hadden overvloedig werk. De
tabaksindustrie beqon zich te ontwlkkelen. De firma' s Lehm
kuhl, Boele, Stibbe, Van Riemsdljk, Fels staan vooraan in de
geschiedenis der Kamper sigarenindustrie. Op de nijverheids
tentoonstelling van 1842 te Deventer, toen een gebeurtenis,
zond de Kamper firma P. H. Gallee kunstig bewerkt tafelgoed
in en de firma J. M. Groebitz twee rollen trijp. Deze firma

. vertegenwoordigde de oude weefindustrie. De trijp- en damast,
fabriek van Gallee stond op de Vloeddijk naast het vroegere
St. Agnesklooster. Omstreeks 1860 werd ze verplaatst naar de
Burgwal hoek Papensteeg bij de Bovenkerk en van stoom-

, kracht voorzien. Groebitz, de latere firma Bosch. had een
fabriek aan de eerste Ebbingestraat.

In hetzelfde jaar 1842 bezocht koning Willem II de stad.
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De Kamper Courant, Algemeen Nederlandsch Volksblad,
met de Zinspreuk "Recht naar 't Doel", die in 1836 het eerst
verschenen was, bevatte een welkomstgroet op rijm aan de
koning "bij hoogst deszelfs intogt" op 18 MeL Van de V en
poort tot de Zwanepoort was een dennenversiering aanqe
bracht. De koning werd bij de Eckelboom in Oldebroek door
de gouverneur der provincie J. D. graaf van Rechteren ont
vangen. Bij de Venepoort werden de paarden van het rijtuig
afgespannen "en hetzelve door het yolk rontgetrokken".
Willetrt II bleef hier slechts kort; om half vij£gearriveerd, ver
trok hij kwart voor zes naar Zwolle.

Sedert 1830 was het uiterlijk der stad geheel veranderd,
doordat de vestingwerken gaandeweg werden opgeruimd. In
1831was men bij de Broerpoort beqonnen, waar de bolwerken
tot plantsoen werden gemaakt. In 1839 werden de zes voet
hoge muren bij de Venepoort opgeruimd; de grijze toren van

C. Springer (1817-1891)

De verdwenen Cellebroederspijp met op de achtergrond de Cellebroederspoort.
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de Blnnen- V cnepoort was reeds in 1803 gevallen. De bol
werken aan de IJ sselkant werden, op een na, van 1843 tot 1845
geslecht. Deze ontmanteling ontnam pan de stad een stuk
stedeschoon. maar was nocdzakelijk. Niet langer stand, vooral
aan de waterkant, het keurslijf del' vestingwerken stadsuitbrei
ding in de weg. Verdwenen zijn toen het bolwerk aan de
Stadswelle bij de Louwenpoort, de ravelijnen aan de Smqel
gracht, zoals de Halve Maan - waar deftiqe burgerfamilies,
de Van Heerdts, Rambonnets en Ramakers hun slatuintjes en
theekoepels hadden.
Burgemeester F. Lemker, die zo lange jaren de gemeen~

schap gediend had, vroeg in 1842 ontslag. Zijn opvolger was
Jhr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, die tot 1866 aan het
hoofd der gemeente stond. Onder zijn bewind werd door
gegaan met het moderniseren van de Ijselkants, waar na de
sloping der .xmhebbelijke aard- en steenklompen", een rij pak
huizen en herenhuizen Iangs de kade verrees. De schilder
achtige maar rommelige W elle verdween stukje voor beetje.
In r843 dichtte de schilder Jan Jacob Fels zijn gevoelig af
scheid van het Tolhuis: "Adio, lief ToIhuis, Dra beukt men
-U neder. ..... "

De mensen uit de tijd van Willem I en Willem n - hoe
gaarne zouden we brieven of dagboeken van stadqenoten uit
die dagen willen raadplegen. Hoe leefden ze en dachten ze
hier, in een tijdperk, dat in het algemeen bekend staat als een
tijd van zelfingenomenheid, overdreven standqevoel, klein
burgerlijkheid, "stijfse1achtigheid"~Maar toch ook als een tijd
van intiem gezinsleven en salonbeschaafdheid, teen dichters en
scliilders op gevoe1ige wijze de romantiek, het heden en
vooral ook het verleden zagen. Het was de tijd, toen de post
koets van het Roode Hert in de Graafschap naar Harderwijk
afreed, toen de gepensionneerde generaal~majoors A. Sels en
Norman Mac. Leod onder de boompjes aan de IJsseIkant
wandelden, koerszettend naar de veel gep1'ezenbrug, die met
acht jukken de stroom overspande, toen de hoofdonderwijzer
ChI'. Lok Tollens' liederen ten gehore bracht en J. J. Pels een
ruine bij vallend avondlicht in beeld bracht.
Bij enkele namen en feiten moge even stilgestaan worden.

In het laatst del' 18e eeuw was er in Kampen enkele jaren
(1791-1794) een Departement del' Maatschappij tot Nut
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van 't Algemeen geweest. In 1819 werd een nieuw Departe
ment opgericht, waarvan de eerste bestuurderen N. S. Hoek,
D. Koopmans, A. H. de Chalmot en Tonneboeyer waren.
Spoedig werd op het voorbeeld van andere steden in 1820 een
Nutsspaarbank opgericht; haar eerste bestuur bestond uit
J. J. Gansneb TengnageI. F. Fels, J. R. Veen Valek, U. o.
KooIman en R. A. L. Nobel. Ze was eerst gehuisvest in de
Cijnskelder bij de Hoofdwacht, ter plaatse van het teqen
woordige Postkantoor. De oorlog met Belgic stelde de jonge
instelling op een zware proef, maar deze werd doorstaan.

In 1828 was de stad een nieuwe inrichting van onderwijs
rijk geworden. De instituteur J. van Wijk Rzoon te Hattem
besloot, om met steun van het stadsbestuur zijn inrichting over :
te brengen naar Kampen. Aan de Koornmarkt werd het
Instituut voor Onderwijs en Opvoeding inqericht, zuster
irtrichting van de instituten Begeer en Singels te Hasselt en
Vollenhove. Het heeft een tijd van grote bloei gekend. Ook
de moderne talen, tekenen en muziek werden onderwezen, ter
wijl er ook een Griekse en Latijnse klasse aan verbonden was.
De jaarlijkse promotie, die op plechtige wijze in de Bovenkerk
plaats had, werd bijgewoond door de Schoolcommissie, het
Stadsbestuur en de Plaatselijke Commandant met zijn staf.
Van Wijk is ook bekend als schrijver van een Geographisch
Woordenboek en als uitgever van de "Nederlandsche zee
reizen" (met R. G. Bennett); reisverhalen van de oude
Hollanders, in 1828 en volgende jaren verschenen, "een mooie
uitgaaf, van veel toewijding en zorq", Zijn zoon Roeland van
Wijk Jacobuszoon is in 1839 als rector van de Latijnse school
alhier jong gestorven.
Een ander verdienstelijk stadgenoot, de manufacturier

E. Moulin, die de Historische Kamper Kroniek schreef, werd
reeds vermeld (p. 3); hij stierf in 1842. Zijn enige zoon was
Jurjen Moulin (t 1856), deurwaarder bij de arrondissements
rechtbank te Zwolle en het Kantongerecht te Kampen, een
tijdlang redacteur van de Kamper Courant, scherp penvoerder
van liberale beginselen en verdienstelijk beoefenaar van de
Engelse literatuur, die o.a, Othello, Macbeth en The Merchant
of Venice vertaalde.

De teken- en schilderkunst werd beoefend door een kring,
waartoe de tekenonderwijier Steven Bernie behoorde en naast

174



hem de begaafde jongens H. J. en J. Hein en J. J. Fels, even
eens berijmer van de Kamper stukjes. Terwijl de gebroeders
Hein zich toelegden op het landschap, .vooral het Gelderse en
op het stilleven, heeft Fels .menig romantisch stukje stad
hoekje, vervallen muren, oude molens enz. in en om deze stad
vastgelegd. Zijn schetsboeken worden in het Frans Walkate
Archief bewaard.

In 1850werd de Rederijkerskamer Van den Palm opgericht
onder de kernspreuk "Naar hooqer". Ze stelde zich ten doel
"de ontwikkeling van de zin des yolks voor Hollandsche
Letterkunde en kunst bevorderlijk te zijn", In de vergadering
beoefende men de uiterlijke welsprekendheid; een of tweemaal
per jaar werd een treur-, toneel- of blijspel opgevoerd. In het
bestuur zat o.a. W. G. Boele (voorzitter), Mr S. H. de Ia
Sabloniere (deken) en C. H. en H. J. Hein resp. boekhouder
en schrijver. De kamer heeft een tijd van bloei gekend en
behaalde zelfs lauweren op een wedstrijd te Antwerpen.

In 1843werd het Stedelijk Muziekkorps opgericht dat voor
al onder Gaillard belangrijk zou worden.
Een naam van betekenis op geheel ander gebied is die van

.Nicolaas Plomp, in 1826 als opvolger van de bekwame A. M.
Sorg benoemd als stadsarchitekt, Behalve als bekwaam bouw
kundige, verdient hij vermeld te worden als verbeteraar van
de Ketelmond; toen dit grote werk in 1842 voltooid was, werd
hij door de regering benoemd tot broeder in de orde van de
Nederlandse Leeuw.
H. G. Haasloop Werner, kapitein der infanterie, beschreef

de geschiedenis van deze streken en ook van de Veluwe. In
1824 bood hij aan de stad een nauwkeurige en fraai uitqe
voerde platteqrond aan "als blijk zijner gehegtheid" aan deze
stad. Een voorstel om hem tot beloning een anker goede rode
wijn of een degen aan te bieden, werd "in advys gehouden".
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