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Op en om "De C3roteBun"
door G. D. v. d. Heide,
ercheolooq bij de Wieringermeerdirectie.

De grote inpolderingen in de voormalige Zuiderzee, het
droogleggen van de bodem van de grote bun, hee£t ons in
de gelegenheid gesteld een terugblik te werpen op het ver~
leden van dit g~bied.
De talrijke bodemvondsten, die bij de aanleg en het in

cultuur brengen van deze polders aan het Iicht komen, leveren
een macht van materiaal om de voorgeschiedenis en historie
van dit landschap te bestuderen. Natuurlijk veel te veel om in
het bestek van een kort artikel te .overzien. Daarom zij hier
een enkel speciaal aspect aan een nader onderzoek onder
worpen. En wel het onderwerp van de scheepvaarthistorie
met wat daarbij behoort. Opzichzelf trouwens nog een te om
vangrijk onderdeel om enigszins serieus te kunnen behandelen
in luttele bladzijden. Wellicht wiI echter de lezer zich voor
lopig tevreden stellen met een oppervlakkige beschouwing,
welke ten dele de scheepsvondsten, ten dele de historie van
enkele plaatsen langs de rand tot basis heeft.
Mogen wij beginnen met een teruggrijpen in de voorqe

schiedenis van het gebied? Llit de geologische opbouw van
de grond blijkt dat eertijds het landschap bedekt is geweest
met landijs, dat dit ijs bij een milder wordend klimaat afge~
smolten is en dat als gevolg daarvan de zeeen aanzienlijk
hoger opliepen en een groot gebied onder water zetten. Daar
mee ontstond de Eemzee, die zich over vrijwel het gehele
westelijke en zuidelijke gebied van de latere Zuiderzee heeft
uitgestrekt. Bij hernieuwde koude van de laatste IJstijd werd
het zeeareaal weer gerin'ger. En na dit koude hoogtepunt van
de laatste IJstijd zijn er veel veranderingen in het landschap
tot stand gekomen als gevolg van telkens wisselende klimaats
omstandigheden. Nu eens zijn er slechts enkele stromen die
het landschap doorsnijden, dan weer ontstaan bredere plas
sen en meren met vrijwel zoet water (Mklden-Steentiid ). AIs
in de Bronstijd de kustlijn verstoord wordt, dringt het zoute
water diep in de stroomgeulen naar binnen zodat zeIfs nabij

245



De Voorst aan de oostzijde van de Iatere Zuiderzee cardium
schelpen voor kunnen komen. Er ontstaan kleiruggen en er
is in die tijd plaatselijk hier en daar bewoning geweest, samen
hang end met de mogelijkheden die deze kleiruggen boden.

Later, in de Romeinse tijd, is zeker reeds vee! meer van het
landschap onder water. Dit is de periode dat de detritus ont
staat, Iijn plantaardig materiaal dat in zoetwatermeren tot af
zetting kwam.

Eeder hebben wij al eens een beschouwing gewijd aan de
situatie van het Zuiderzeegebied in de Romeinse tijd: aan het
Flevomeer, of de Flevo-meren. Wij behoeven er hier dus niet
lang bij stil te staan. Toen werd beschreven dat Romeinse
schepen gevaren hebben op deze wateren, De Romeinse vloot
behoeft echter niet de eerste schepen in dit gebied te hebben
gebracht. Immers uit onderzoek van een nederzettingsrest aan
de oever van een stroom ten noordwesten van Schokland
bleek dat de Bronstijdmensen omstreeks 1600~1400 v. Chr.
behalve landbouw ook visserij beoefenden. Niet onmogelijk
begaven zij zich daartoe op het water met schepen. Tens-lotte
heeft men lanq voor de Bronstijd al vaartuigen gekend zoals
gebleken is uit de vondst van een zeer vroeqe boomstamkano
in het veen van Pesse in Drente. Dit vaartuig, dat zich thans
bevindt in het Provinciaal Museum te Assen, werd met radio
aktieve koolstofbepaling - de C~l-l-methode - gedateerd in
de Midden-Steentijd - 6000 jaar v. Chr. Het is een vroeqer
type dan het eikenhouten kanofragment dat nabij Kuinre
werd gevonden in de Noordoostpolder. Wij mogen weI aan
nemen dat dit stuk van prehistorische ouderdom is hoewel wij
thans geen uitspraak durven doen omtrent de juiste of moge~
lijke ouderdom en een bemonstering voor C~14 onderzoek is
niet meer goed mogelijk.
Aangezien er sporen zijn gevonden in de Noordoostpolder

van bewoning in Neolithicum. en Bronstijd, in vroege IJzer~
tijd en Romeinse tijd kan men zich aan de hand daarvan voor
stellen dat scheepsresten van voor onze jaartelling gevonden
zouden kunnen worden. Echter is de genoemde kano tot nu
toe het enige stuk waarbij aan voorhistorische datering ge
dacht kan worden.
De voorlopige bodemkartering van Oosteliik Flevoland, uit

gevoerd door de bodemkundige afdeling van de Wieringer-
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meerdirectie, geeft ook voor dit gebied situaties aan waarvan
men bewoningsmogelijkheid zou kunnen verwachten op plaat
sen die toen der tijd reeds geheel of gedeeltelijk door het water
waren omringd. Het ligt voor de hand dat .in deze gebieden
door de archeologische afdeling verkenningen worden uit
gevoerd om na te gaan of er verdere vondsten aan de dag
kunnen komen die ons meer kunnen vert ellen dan de bodern
kundige toestand van een ver verleden aIleen vermag. Onder
meer doet ookhet voorkomen van een pakket oude sloeflagen
de verwachtinq groeien dat een belangrijk deel van het Ro~
meinse Flevomeer in de zuidelijke polders teruggevonden zou
kunnen worden. Dit sloefpakket immers is blijkens de inhoud
aan kalkskeletjes van kleine diertjes afgezet in een zoet tot
zeer licht brak milieu.
Tot nu toe zijn er helaas geen Romeinse scheepsresten aan

getroffen en zijn er ook in de bodem geen nadere aanwijzin
gen van scheepvaart waarqenomen uit de vroege Middel
eeuwen.
Na het einde van de z.g. Romeinse tijd zette tijdens de vol

gende transgressie£ase de vorming van het sloefpakket zich
voort, Dit had uiteindelijk tot gevolg: een aanzienlijke ver
groting van het stellig reeds vrij omvangrijke Flevomeer tot
het in de latere Middeleeuwen genoemde Almere. Voor het
oosten en zuiden van het Zuiderzeegebied althans blee£ voor
eerst het Almere een zoetwaterbekken dat tegen de Xde eeuw
ongeveer een verkleining moet hebben ondergaan als gevolg
van een regressiefase. De fase van het in zekere zin teruq
trekken van het water, terwijl in de voorafgaande periode het
overstromende veenlandschap was afgedekt met kleilagen,
luidde een nieuwe occupatie van het nu bewoonbaar gewor~
den landschap in. Hieraan herinneren de vele duizenden res
ten van vaatwerk, huisdierbeenderen en in mindere mate ook
gebruiksvoorwerpen van ander materiaal dan aardewerk, wel
ke in de Wieringermeer en in de Noordoostpolder zijn teruq
gevonden. De mensen in dit landschap hadden voor wat be
treft het Wierin'germeergebied een vaste verbinding over land
met de aangrenzende gebieden. Voor het landschap, dat in het
huidige .Noordoostpoldergebied voorkwam, lag de toestand
iets anders. Een gedeelte zal wel met het vaste land van Fries
land en de Noordwesthoek van Overijssel verbonden zijn ge~
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weest, een ander deel van het hier voorkomende land echter
behoorde tot de eilanden Urk, Nagele en Schokland. Contac
ten van de middeleeuwse woonplaatsen op deze eilanden,
onderling danwel met de kust van het vaste land van Overijs
sel en Gelderland, stellig ook met Holland en Friesland, moe
ten met behulp van schepen zijn onderhouden. Daarbij moeten
wij ons realiseren dat de eilandqemeenschappen van Llrk, Na
gele en Schokland - en ook Marken en Wieringen waren ze
ker in de Middeleeuwen reeds eilanden - hun nederzettingen
bij volkomen gemis aan achterland niet tot handelsplaatsen
van enige betekenis hebben kunnen ontwikkelen, Neen, de
handelssteden van belang ontwikkelden zich uiteraard langs
de kust van het Almere. Er is daarbij een aantal namen van
plaatsen die in de late Middeleeuwen op een bloeiende handel
konden bogen, niet alleen binnenslands maar vanwaar ook tal
van schepen zijn uitgevaren her en der om waren uit de lage
landen te verhandelen en om handelswaren van andere stre
ken en landen mee terug te brengen.

Wij kunnen ons nu afvragen wat bij de oudheidkundig
bodemonderzoek aan latere scheepsfraqmenten te voorschijn
is gekomen of nog kan komen. Na de grote landverliezen van
de XIIde en XIIlde eeuw heeft een groot deel van de vorm
van het Almere reeds zijn beslag gekregen. De overstromin
gen van de XV de eeuw hebben daarop niet meer zulke grote
invloed als men weI eens heeft gedacht. De St. Elizabeths
vloed die men oorspronkelijk wel als de beruchte landopruimer
heeft gezien is dit - althans voor wat betreft de Zuiderzee -
niet geweest, hoeweI in die tijden nog wel kIeinere landver
liezen hebben plaatsgevonden. Deze gaan echter ook rondom
het eiland Schokland, Urk, Marken en Iangs de kust tussen
Kuinre en Lemmer en nabij Doornspijk en EIburg nog vele
eeuwen in verrnoedelijk geringe mate door. Men kan aanne
men dat in de XIde en de XIIde eeuw dus de mogeIijkheden
voor de schcepvaart min of meer gelijk waren aan de situatie
v66r de afsluiting. Oat wil zeggen er was een groot open
bekken, waarin vooral de Ijssel en de Vecht mondden en
voorts een aantal wateren van minder betekenis als enkele
Veluwse beken, de Utrechtse Vecht en de Eem. In dit gezel~
schap was ongetwijfeld de Ijssel het beIangrijkste vaarwater.
Naar het noorden en westen waren in die tijd stellig zee-
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gaten, die het water, dat regen, rivieren en beken aanbrach
ten, afvoerden en waardoor ten dele de schepen de Noordzee
via de Waddenzee konden bereiken. De stormen hadderr naar
men meent ook noordelijker, bijvoorbeeld tussen Stavoren en
Enkhuizen en in de Waddenzee, vrijwat van het veenland
.schap, al dan niet met kwelderklei overdekt, opgeruimd.
Daartoe behoorde ook het eiland Griin, waaraan thans - mo
gelijk op een andere plaats - het vogeleiland Griend her
innert.

Het oostelijk en zuidelijk bekken van die binnenzee bevatte
echter ondanks deze open-zeeverbindinqen niet zout doch vrij
weI zoet water. De zoetwatertoevoer overheerste dus de aan
voer van het zilte water, dat dientenqevolqe niet opdrong naar
dit gedeelte. Dat intussen de naam Almere in Zuiderzee werd
gewijzigd ging geheel buiten de vormveranderingen ofweI
verzilting om. Deze verzilting immers blijkt veel later in te
treden dan de naam Almere wordt gewijzigd.

Llit de bodemgesteldheid blijkt toch dat de verzilting een
weinig ten zuiden van Lemmer eerst in het laatste kwart van
de XVIde eeuw intreedt en in het eerste kwart van deXVIIde
eeuw voIgt dan het middengebied van wat thans Noordoost
polder is. Het is speciaal dank zij de scheepsopgravingen en
andere bodemvondsten dat men in staat is geweest de grond~
lagen en de milieuveranderingen te dateren, die tevoren door
de bodemkundigen waren onderscheiden.

In de grondprofielen vormen de Valvatalaag van de laat
middeleeuwse afbraak- en de Zuslaag van de verziltingsfase
twee kenmerkende overgangen.

Tot nu toe zijn reeds vele scheepswrakken gevonden. Daar
zijn bij het in cultuur brengen van de Wierinqermeer onge~
veer 20 wrakken geregistreerd. Omdat de belangstelling hier
voor slechts gering was, is omtrent ouderdom en scheepstype
vrijwel niets meer bekend. Behalve dan van twee wrakken,
welke lang nadien, na 1946, aan het licht kwamen en die ge~
heel zijn getekend. Beide schepen, een vissersschip dat in de
XVIde eeuw ten onder is gegaan en een groter vrachtvaar
tuiq dat.in de XVIIde eeuw verloren ging, waren uit scheeps
bouwkundig oogpunt zeker van betekenis,
In de Noordoostpolder zijn tot nu toe 158 scheepswrakken
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ontdekt. Hierbij bevinden zich enige van laatmiddeleeuwse
ouderdom, een ganse reeks welke in de XVlde, XVIIde en
XVIIIde eeuw verloren 'ging. Ook in de XIXde eeuw schij
nen vele schepen op de Zuiderzee te zijn vergaan. Als wij de
plaatsen waar al deze wrakken in de bodem zijn aangetroffen
op een kaart: uitzetten, dan is in de eerste plaats opvallend
dat deze kaart zo weinig heeft te zeggen. De schepen liggen
geheel verschreid over de Noordoostpolder. Slechts nabij
Kuinre en rondom het eiland Schokland is sprake van enige
concentratie, Dit betreft echter ook ten dele vissersscheepjes
die, hetzij bij de haveningang ten onder gingen, nabij Kuinre
bijvoorbeeld, ofwel als verder onbruikbaar ..weggebracht"
zijn. Ditzelfde blijkt thans ook weer ten aanzien van het ge~
deelte, dat van de polder Oostelijk Flevoland in cultuur is
gebracht. Daar zijn reeds rneer dan 30 schepen gevonden.
waarbij juist nabij Elburg een aanzienlijk aantal wrakken is
gesignaleerd. Er is uit deze verspreid liggende schepen geen
beeld te verwerven omtrent scheepvaartroutes op de vroegere
Zuiderzee. Ook krijgt men geen idee omtrent gedeelten waar
zeeslagen zouden hebben plaats gevonden. Lliteraard kan men
dat t.a.v. Oostelijk Flevoland nog geenszins beoordelen, weI
voor de Noordoostpolder. De concentraties bij Kuinre en
Schokland hebben dus niets te zeggen omtrent de belanqrijk
heid van de havens. Eerst wanneer de overige polders even
eens gereed zijn en men een totaal overzicht zal hebben van de
aangetroHen wrakken is hieromtrent wellicht enig gegeven
verkregen. Men kan trouwens niet verwachten dat uit de
scheepsopgravingen afgeleid zou kunnen worden in welke
haven de schepen thuishoorden, tenzij het gaat om zeer karak
teristieke typen die slechts op bepaalde plaatsen in gebruik
waren. Wanneer m en echter bedenkt dat bijvoorbeeld de
Schokker niet alleen op Schokland voorkwam, maar ook ge~
mime tijd in Duitsland bij de Rijnscheepvaart bekend was, zal
het duidelijk zijn dat ook deze beoordeling te weinig zuiver is.

Beschouwen wij nu eerst de situatie om het Almere: er wa
ren in de Middeleeuwen een aantal steden opgekomen aan de
oostkust van deze binnenzee. Hier zijn te noemen: Kampen.
Elburg, Harderwijk en Stavoren. Het is waarschijnlijk dat deze
nederzettingen niet veel vroeqer tot ontwikkeling komen dan
in de Xde of Xlde eeuw. Daarmee valt deze opkomst dus in de-
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zelfde tijd als de kolonisatie in het landschap van het Almere.
Immers de dorpen Llrk, Emmeloord, Ens en Nagele en de
ook op de goederenlijst van het klooster St. Odulf bij Stavoren
voorkomende Marcnesse en Vene of Venehusen moeten, blij
.kens de schervenvondsten in het Noordoostpoldergebied in
de Xde tot XIIde eeuw zijn ontstaan. Wat nu precies ten
grondslag ligt aan deze kolonisatie weten wij niet. Of het in
die tijd een sterk groeiende bevolking was danwel dat alleen
maar de ontwikkelinq van de kloosters na de christianiserinq
van ons gebied de mogelijkheid heeft geschapen of misschien
ook dat een zekere onrust de mensen op drift sloeg waarna
zij zich groepsgewijs op nieuwe plekken vestigden zullen wij
buiten beschouwing moeten laten. Genoeg zij dat men uit al
lerlei bodemvondsten de indruk krijgt dat de genoemde plaat
sen tot ontwikkeling kwamen in het einde van de Middel
eeuwen, nader bepaald omstreeks de Xde eeuw of iets later.
Nanninga Uiterdijk heeft in een ..Geschiedkundig Overzicht
van Kampen" over de opkomst van Kampen geschreven dat
de naam Kampen pas betrekkelijk laat, na het jaar duizend;
opduikt. Dit is geheel in overeenstemming met de vondsten,
die bij de proefgraving op de Koornmarkt aan het licht kwa
men. Wij vermeldden daaromtrent eerder dat het oudste daar
gevonden vaatwerk ten hoogste kon dateren uit de Xde eeuw.
Fehrmann vermeldt in de Kamper Almanak 1952/53 dat de
oudste ocrkonde, waarin Kampen bi] name wordt qenoemd,
dateert uit het jaar 1227. Het is hier niet de plaats om de ge~
schiedenis van Kampen uitvoerig te volqen, maar slechts en
kele aspecten van zijn ontwikkeling dienen wij hier te be
lichten in verband met de scheepvaart op het Almere en de
latere Zuiderzee.

Ten aanzien van Elburg meldt Oldhuis wel een vroegere
opkomst, vooral van Ooornspijk. Voor zover mij bekend is dit
echter nooit geheel door archeologische vondsten bevestigd.
Wallicht kan een proefgraving op de plaats van de oude kerk
van Ooornspijk t.z.t. daarover enig licht laten schijnen.

Wat ons in verband met dit artikel speciaaI interesseert is
de handel. die zich in de plaatsen om de Zuiderzee ontwikkel
de. En dan mogen wij veronderstellen dat Kampen in 1251 op
dit gebied reeds van betekenis was. Dit in verband met een
stuk uit dat jaar in het Kamper Archief aanwezig. waarin de
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koning der Denen en Slaven de tollen regelt in verhand met
de Ommelandvaart op Zweden en Noorwegen. De Kamper
kooplieden waren dus in de tweede helft van de XIIIde eeuw
gelnteresseerd in de vaart op Noordjutland, Schonen in Zsse
den. op Noorweqen, Malmo. en Draqor op het eiland Amaqer,
Volgens Rijpma is ook de handel van Kampen met Vlaande
ren, Engeland en Frankrijk in deze tijd van betekenis evenals
het handelsverkeer met. dichterbij gelegen streken: Utrecht.
Zwolle. Deventer, Handelsrelaties met de Rijnstreken blijken
eerst later te bestaan. Kampen had vele relaties over zee,
Deze ontwikkeling ligt dus na de beruchte Noorrnannen

tijd. Er is tot nu toe langs de boorden van het Almere niets
gebleken van invallen van deze Noormannen van het noorden
uit. Het Waddenlandschap en het moerassige gebied zuide
lijker zal op deze zeevaarders weinig aantrekkingskracht heb
ben uitgeoefend. Ook dit stemt overeen met een gedachte aan
latere opkomst van de steden rondom dit binnenwater. Wan~
neer er sprake is dat de - aanzienlijk oudere - stad Deven
ter in 882 door de Noormannen wordt geplunderd. zullen deze
de stad vermoedelijk van het westen uit hebben bereikt. De
Deventer kooplui hebben in de Xde en XIde eeuw een Ieven
dige handel op de Rijnstreken qehad, maar van handelscon
tacten met gebieden stroomafwaarts van de IJssel blijkt niets.
Dit komt pas veellater.
Het blijkt intussen dat Stavoren vroeger een belangrijk han

delscentrum was, zeker reeds in de Xlde, mogelijk zelfs al in
de Xde eeuw. Het schijnt dat deze kooplieden echter niet veel
noordelijker doordrongen dan tot Sleeswijk-Holstein.
Fehrmann constateert de navolgende ontwikkeling van de

handelsbetrekkingen na de Noormannentijd. Aanvankelijk tot
in de XIIde eeuw beperkt tot een gebied dat wordt hegrensd
door Slceswijk-Holstein en het Slavische g~bied ten oosten
van de Elbe, aan de andere zijden door Engeland en door de
Nederrijn, treden vooral in het midden van de XIIde eeuw
aanzienlijke veranderingen op. Opdringende Westfaalse en
Saksische volksgroepen veroveren dan streken aan de Oost
zee op de Slaven, waarna zich de handel met deze gebieden
gaa't cntwikkelen en Riga wordt gesticht. De "Duitse koop
man" gaat zich nadien oak beziq houden met de handel op
Gotland en met die om de Noordzee. Liepen aanvankelijk de
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handelswegen over land door Sleeswijk-Holstein, waaraan
noq de oude ossertwegen en andere landschapselementen tus...
sen Husum en Schleswig, vooral ook in de omgeving van het
door Jahnkuhn opgegraven laat-middeleeuwse Haithabu, dui
delijk herinneren, de weg Hamburg-Lubeck komt nadien
steeds meer in zwang. Lubeck aan de Oostzee werd in 1158
gesticht.
De W endische, en Russische kooplieden zijn verdreven, de

Scandinavische handelaren verliezen terrein en tevens bete ..
kende dit VOOl: de Friese- en Groninger kooplui een belanq
rijke achteruitgang van hun positie. Stavoren moet hierdoor
zeer in betekenis hebben Inqeboet en is dan al op zijn retour
wanneer de overiqe Zuiderzeesteden van die tijd nog tot ver
dere bloei moeten komen. De vaart om Kaap Skagen - de
zogenaamde Ommelandvaart - gaat zich ontwikkelen. In dit
verband wordt de kogge als scheepstype genoemd. Of men
zich voor de vaart om Skagen een meer zeewaardiq schip
wenste en daardoor de kogge ontstond, weten wij niet. Door
enkele schrijvers, o.m. door Hagedorn, wordt de kogge be
schreven aan de hand van gegevens, grotendeels ontleend aan
stadswapenzegels en enige andere middeleeuwse afbeeldin
gen. Of zich bij de scheepsresten in de Ijsselmeerpolders ook
fragmenten van dit scheepstype bevinden, valt vooralsnog niet
met zekerheid vast te stellen.

De steden langs de Zuiderzee en Ilssel hebben vooral ge~
profiteerd van de OmmeIandvaart. Opmerkelijk is intussen
dat dus in de voorafgaande tijd - de regressiefase - de IJs~
seIvaart stroomafwaarts weinig betekenis had en dat in de
transgressiefase aan de IJsselmond een aantal handelscentra
tot ontwikkeling en verdere bloei kwall1en: Deventer, Kam
pen, Zwolle en mede hierbij is eventueel te noemen Zutphen.
Misschien speelt hier de waterstand van de IJsseI een rol bij.
Tijdens de regressiefase met geringe afsmelting van Iandijs en
dus ook van de Zwitserse gletschers komt er weinig water
over de Rijn, tijdens de afsmeltingsfase, de transqressiefase,
is er meer waterafvoer. Of dit echter toen reeds van aanzien
lijke betekenis geweest kan zijn ten aanzien van de oriqetwij
feld kleine scheepstypen van die tijd, kan men nu niet be
oordelen,

Harderwijk wordt voor het eerst genoemd in 1281.
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Fehrmann vermeldt omtrent de Hanze dat deze ontstaan
zou zijn uit het samengaan van de uit de Nederduitse steden
afkomstige, rondreizende, gewapende kooplui, die zich tot
corporaties organiseerden, tot blijvende groepen in bepaalde
steden, met als doe! ongestoorde handel in de vreernde. Het
belanqrijkste middel was het verwerven van privileges, enz.,
die de corpora ties wisten te verwerven van in het buitenland
verblijvende Nederduitse kooplieden ten gunste van hun leden
en hun regeringen. De oudste corporaties van deze soort wa~
ren te London ontstaan en in de XIIde eeuw waren er ook te
Wisby (op Gotland). Nadien nog in het Russische Novqo
rod, het V'laamse Brugge en in Noorwegen te Bergen.

De koopliedencorporaties zelf in het buitenland zochten
weer nauwe verbindingen met de Vaderlandse steden, waarna
deze zich onderling verenigden om beter de belangen van hun
onderdanen te kunnen verdedigen. Daardoor ontstond de
"Vereniging der Steden der Duitse Hanze", waarbij tussen
1356 en 1359 een groot aantal Nederduitse en Mlddenduitse
handelssteden waren aangesloten. Ook de chaotische toestand
in het Duitsland van die tijd zal tot deze aansluiting hebben
bijgedragen. De handeldrijvende Noordduitse burgerij kon bij
ontstentenis van een krachtiqe, beschermende vorst zelf veel
kracht en invloed uitoeJenen, maar men stelle zich niet voor
dat dit in werkelijkheid, zelfs toen de Hanze op het toppunt
van haar macht was, zo sterk was als het van buitenaf wel
toescheen. Einde XIV de eeuw berustte deze macht vrijwel ge~
heel op de zwakheid van de omringende staten.
In 1441 verzocht Kampen om tot de Hanze te worden toe

gelaten. Blijkbaar doet de stad dit verzoek omdat er zich eco
nomische moeilijkheden gingen voordoen en omdat de Hol
landse steden, dus die langs de west kant van de Zniderzee.
met name Amsterdam, zich tot sterke concurrent en begonnen
te ontwikkelen. De Amsterdamse kooplui begonnen na 1400
zelf hout uit Noorwegen te halen, uit EngeIand haaIde men
woI en uit de Oostzeestreken Iaken. Deze stad knoopte directe
verbindingen aan met de producenten en schakelde daarrnee
de Hanzesteden uit. Natuurlijk volgde hierop een gewapend
conflict dat van 1438 tot 1441 duurde. Fehrrnann acht het ook
niet toevallig dat de stad Kampen in 1441 verzocht om toe
gelaten te worden tot de Hanze, juist wanneer en waarschijn-
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lijk zelfs omdat de stad dan met economische moeilijkheden
te kampen heeft en de concurrentie door deze Hollandse ste~
den steeds groter werd. Was voordien in de XIV de eeuw de
verhouding met de Hanze over het alqemeen vrij goed ge~
weest, in de XV de eeuw veranderde dit. Holland was inmid
dels dee! gaan uitmaken van. het Bourgondische Rijk en
Amsterdam ken mede hierdoor genoegzaam bescherrnd wor
den tegen de Hanze, daarbij hulp verwervend van de Scandi
navische Unie. In Scandinavia zijn dan de vorsten zo machtig
geworden dat zij de Hanzesteden kunnen wcerstaan. Geen
wonder dat Amsterdam in deze strijd zegevierde en rustig
doorging met rechtstreeks contact zoeken met de producenten
hetqeen de Amsterdamse handel enorm ten goede kwam. En
dan sluit Kampen zich in die tijd nauwer bij de Hanze aan.
De stad moest wel want de eigen politiek van vroeger paste
niet meer tussen de macht van de Bourqondische-, Enqelse
en Scandinavische vorsten, Rekent men daarbij dat de lands
heer - de bisschop van Utrecht - zelfs nauwelijks in staat
was zich tegen Philips de Goede te handhaven, dan zal her
duidelijk zijn dat Kampen ook van hem weinig te verwachten
had. Als Kampen al de Bourgondische zijde gunstiger geacht
had zou men mede vanweqe de omliggende staten zich dit toch
niet hebben kunnen perrnitteren. En deze staten bloeiden in de
XV de eeuw in kracht op, waarmee de macht van de Hanze
dus snel afnam. Lubeck stond aan het hoofd van de Hanze
met een zeer merkwaardige sleutelpositie tussen -het nieuwe
oosten en de oude steden in het westen, Landelijk waren de
Hanzesteden in aaneengesloten afdelingen georganiseerd, die
in aantal wisselden van drie tot vier. Het Wendische Quar
tier werd door Lubeck geleid. Het was het sterkst en het beste
georganiseerd. Daarna volgde het .Kolner Drittel".

Er is wel eens gemeend dat de be!angrijke Ncderlandse
hande1ssteden als Kampen, Deventer, Zutphen, Zwolle en
Harderwijk zich direct als lid bij de Hanze zouden hebben
aangesloten. Dit is echter beslist onjuist. Het ligt noch in de
lijn van de Hollandse koopmansqeest, noch in het stelliq ook
op dit punt zeer individuele karakter van de Nederlanders om
zich zonder meer - 'en zeker niet in de late Middeleeuwen ---"
direct bij de genoemde handelsorganisaties aan te sluiten.
De oudste Nederlandse Hanzesteden die mer genoemd
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vindt zijn Deventer; Zutphen, Elburg, Harderwijk en Gronin
gen. Twee Zutderzeesteden Elburg en Harderwijk worden
hierbij dus genoemd. Doch Kampen dat in de XIV de eeuw
de belanqrijkste handelsstad was in dit gebied ontbreekt. Nu
blijkt dat deze stad eerst in 1441 in de Hanze wordt opqeno
men met Arnhem en Roermond. Het is de vraag of de voor
stelling dat hier sprake is van heropneming weI juist is. Ook
Arnhem in 1380 en Nijmegen in 1387 vroegen heropneming in
de Hanze aan, doch konden to en .niet bewijzen dat zij lid van
de Hanze waren geweest. Het is de vraag of Kampen in zijn
opnemingsjaar 1441 weI kon bewijzen eerder lid te zijn ge~
weest. WeI genoot voordien de stad al in de XIVde eeuw in
vele buitenlandse steden min of meer dezelfde privileges als
de Hanzesteden. Wel was de stad Kampen op Hanzedagen
verteqenwoordiqd, maar dat is nog geen bewijs dat zij lid was
van het Verbond. Ook voor Stavoren gold dit en deze Zuider
zeestad werd eerst in 1415 lid van de Hanze. In de ruzie tus
sen het Verbond en de Vlaamse steden stond Kampen zelfs
tegenover het Verbond. Men neemt nu een merkwaardige
situatie waar: voor de istad Kampen begon het getij te ver
lopen mede door de opkomst van de Hollandse steden. Waar~
schijnlijk ook om nog·meerdere redenen voor de stad, die dus
aanvankelijk zichzelf best heeft kunnen redden en van eigen
kracht heeft kunnen profiteren, wordt het dan tijd steun en
aansluiting te zoeken bij andere Hanzesteden. En het Verbond
dat eveneens het getij zag verlopen, weigerde niet. Deze toe
treding echter vermocht niet de stad weer terug te voeren
Mar de oude glorie. Eerder was het tegengesteIde het resul
taat: haar handel wetd zeker niet bevorderd door het eng par
ticularisme van het Verbond. En de Hollandse steden aan de
Zuiderzee konden dan met de zich steeds uitbreidende directe
relaties met de produceriten en gesteund door de Bourqondi
sche macht de privileges van de Hanzesteden rustig negeren
en aan de westkant van de Zuiderzee gelegen overvleugelden
zij Kampen volkomen. Men kan Zie:l nu afvraqen of de ver
zanding van de IJ sselmonden een grote rol gespeeld heeft bij
de achteruitgang van Kampen. Inderdaad komen in het mid
den van de XVde eeuw te Kampen de eerste klachten over
verzandinq van de IJsselrnond: Er kan daarbij echter aan
twee verschillende oorzaken worden gedacht:. ten eerste is het
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mogelijk dat de Ijssel rninder water afvoerde, daardoo~ min
der in staat was de meegevoerde sedimenten naar buiten te
brenqen, maar bovendien kan het groter worden van de
scheepstypen een belanqrijke rol hebben gespeeld. Hoe het zij
het wordt duidelijk dat Amsterdam nu ook het voordeel er
vaart boven Kampen dat de schepen met Hongebroken" lading
kunnen binnenkornen.

Voorts blijkt dat Kampen een eeuw later nog belangrijke
zaken doet wanneer de stad vast verankerd is in de Habs
burgse Nederlanden en kan steunen op een sterk centraal en
nationaal gezag. Dan zijn echter wel de Hollandse steden de
finitief de belangrijkste handelscentra aan de Zuiderzeekust
geworden. Op historische gronden meent Fehrmann dan ook
dat de verdroging van de Ijsselmonden in de XV de eeuw nog
niet zo'n vaart gelopen zal hebben.

Keren wij nu terug na deze historische escapade van de kust
naar de droogkomende bodem van de Zuiderzee, dan blijkt
dat de verzilting in de Noordoostpolder zich voltrekt tussen
1575 en 1625. Dit is dus aanzienlijk later dan de vroegste
klachten van Kampen en Deventer beginnen. Toch moeten wij
voor een verklaring van het verziltinqsverschljnsel beslist
denken aan klimatologische oorzaken en aan verband tussen
het verschijnsel van de verzilting en de IJ sselmond. Immers de
grote opruiming van het klei-op-veen-landschap in dit gebied
valt aanzienlijk vroeqer, in de XII de en XIIIde eeuw. Zodat
niet aan te nemen is dat eerst veel later nog dusdaniqe vorrn
veranderingen plaats gehad zullen hebben dat het water van
de N oordzee plotseling meer invloed zou gaan uitoefenen.
Wanneer eerst in eind XVIde en begin XVIIde eeuw verzil
tinq optreedt lijkt het veeleer aannemelijk de oorzaak te zoe
ken in een mindere zoetwater toevoer dan een meerdere zout
water aanvoer. Een mindere zoetwater toevoer moet samen
hang en met in de eerste plaats de situatie op de Ijssel als be
langrijkste rivier, Dit kan slechts een klimaatskwestie zijn,
waar dus van de Zwitserse gletschets minder water afsmelt.
Een relatief grotere koude dus. Indien men nu weet dat in
Zwitserland thans Iaat-middeleeuwse nederzettingen zijrt te
ruggevonden, welke, aanvankelijk aan de benedenrand van
de gIetschets gelegen, door deze overstroornd zijn na de
XIIIde eeuw, dan betekent dit dus een kouder klimaat, minder
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afsmelting en minder aanvoer. Maar ook elders op het noor
delijk halfrond beslist niet een zeespiegelverhoging. Op een
andere plaats hebben wij al eens een oude kaart gememoreerd
waarop valt af te lezen dat einde XVlde eeuw de toevoer van
water van Rijn op IJssel miniem was. Daaruit zou ook blijken
dat het zwaartepunt van de verzanding eigenlijk vee! later
moet vallen dan het begin van de klachten. Met Fehrmann,
die op historische gronden tot dezelfde conclusie komt, menen
wij dus aan de hand van de resultaten van het bodemkundiqe
en het archeologische onderzoek dat de stad Kampen eerder
op politlek-economische gronden de achteruitgang ondergaat
en daarbij aanvankelijk de verhouding tussen de vergroting
van de scheepstypen en het ondieper worden van de vaargeul
ter verklaring zoekt, wellicht als camouflage van de eiqen
onmacht. Daarbij valt zelfs op dat de zaken betrekkelijk rede
lijk gaan wanneer zij juist - afgemeten naar de eigen argu~
menten -t-r- veel slechterer voor moesten staan als gevolg van
de toen zeker beduidende verzanding van de IJsselmonden.
liit de verhouding van de scheepsresten en uit de ligging

daarvan in de polders is overigens thans niets op te maken.
Mogelijk komt dit eerst veel later aan de orde, doch voorlopig
kan de wrakkenkaart ons op dit punt niet wijzer maken.
WeI is het opmerkelijk dat wij in de Noordcostpolder een

aanzienlijk aantal scheepsresten hebben gevonden, waarvan
de ondergang kon worden gedateerd in de tweede helft van
de XVIIde eeuw. De verspoelingen wezen er bij deze schepen
op dat hun ondergang plaatsvond tijdens de zogenaamde Zu
Hl-fase. Wanneer men de afzettingen van de Zu III kent is
het duidelijk dat deze moeten zijn ontstaan in een periode met
woelige zee en vrij ruw weer. De daarop volgende sedimen
tatiefase kenmerkt zich door de vorming van een zeer vette
kleiband in het grondprofie1: de Zu II. Deze kan slechts ont ...
staan zijn bij een zeer rustige weersgesteldheid. Men kan in
het Zuiderzeegebied tot nu toe deze laag slechts dateren aan
de hand van vondsten tussen de Zu III en de Zu I. omdat tot
heden scheepswrakken in de Zu II ten enenmale ontbreken.
En dit negatieve gegeven pleit tenslotte mede voor de rustiqe
klimaatsgeste1dheid op en om de oude binnenzee.
Daarentegen komen uit de Zu l-fase weer tal van wrakken te
voorsehijn uit de vroegeXIXde eeuw, pramen en tjalken met
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meestal zeer complete huishoudelijke inventarissen, die tevens
getuigen van de groeiende welstand - althans na de Nape
leontische tijd - aan boord en van een groeiende behoefte.
De voortzetting van dit onderzoek in Oostelijk Flevoland

belooft intussen nog veel historisch-scheepsbouwkundiq mate
riaal aan het licht te brengen dat mede zijdelings van belang
kan zijn voor de geschiedenis van de plaatsen langs de kust
van "de grote bun",

'.
KUINRE..::..
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Gevonden ScheepswrakkenJn Ijsselmeerqebied tot Oktober 1959.
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GeneaIogie Vestrinck
door C. N. Fehrmenn.

I. Henrick Vestrinck, klok- en geschutgieter te Kampen
afkomstig van Gescher bij Keulen in. Duitsland;
begr. 'te Kampen 16 Jan. 1653 in de Bovenkerk te Kam
pen;
huwde (ondertr. te Kampen 20 October 1643) Aeltien
Gerrits, dr van Gerrit Thonisz, potgieter en Aeltien
Berents, begr. te Kampen 1 Dec: 1671 in de Bovenkerk.
Zij hertrouwde (ondertr. te Kampen 17 Dec. 1658):
Barent Avercamp, wedr. van Mechteld Hoberdinck, zoon
van Peter Avercamp en Elisabeth van Ingen;
geb. te Kampen 1612 of 161.3, houthandelaar, eekrnole
naar, potgieter en schilder, waardein van de Provinciale
Munt 21 Oct. 1652;
begr. te Kampen 24 October 1679 in de Bovenkerk.
Uit het huwelijk tussen Henrick Vestrinck en Aeltien
Gerrits werd geboren:

II. Gerrit Vestrinck, verrn. ged. te Kampen 10 Jan. 1645
begr. te Kampen 5 Nov. 1704 in de Bovenkerk:
huwde (ondertr. te Kampen 23 November 1672):
Elisabeth Avercamp, dr van Barent Avercamp en Mech
teld Hoberdinck, ged. te Zutphen ?, begr. te Kampen
20 Mei 1686 in de Bovenkerk.
Uit dit htrwelijk 9 kinderen:
1. Hendrick (Zie III).
2. Pieter, ged. te Kampen 20 Sept. 1676.
3. Machtelt, ged. te Kampen 16 Sept. 1677~
4. Machtelt. ged. te Kampen 25 Mei 1679.
5. Aleijda, ged. te Kampen 27 Febr. 1681.
6. Machtelt, ged. te Kampen 27 Febr. 1681.
7. Bernhard, ged. te Kampen 18 Oct. 1682 (Ieeft nog

9 Dec. 1704).
8. Aleijda Machtelt, ged. te Kampen 2 Nov. 1684.
9. Pieter, ged. te Kampen 9 Mei 1686.
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Kinderen uit dit huwelijk begraven in de Bovenkerk:
9 Oct. 1676 (als vader wordt abusievelijk Hendrik V.
genoemd); 2 Oct. 1677; 29 Juli 1679; 31 Maart 1681;
14 April 1681; 15 Juni 1686; 24 Aug. 1686.

III. Dr Hendrick Vestrinck, ged. te Kampen 11 Nov. 1674,
ingeschreven als student te Harderwijk 26 Sept. 1691
en 14 Nov. 1695, ontvanger van Vollenhove, schepen te
Kampen 1724, '27, '31, '34 en '41.
Begraven te Kampen in de Bovenkerk 15 [uni 1753;
huwde (ondertr. te Elburg 26 Nov., te Kampen 12 Dec.
1704) :
Geertruida Fabricius, dr van Os Abraham Fabricius,
pred. te Kampen en Elisabeth van Syp, ged. te Kampen
30 Januari 1679, begr. te Kampen in de Bovenkerk
7 Nov. 1720.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Elisabeth Machteld, ged. te Kampen 27 Dec. 1705;

begr. te Kampen in de Bovenkerk 5 Dec. 1772;
huwde l e te Kampen 9 Juli (ondertr. 18 Juni) 1737
Richard Ketel, wedr. van Geertruid Schimmelpen
ninck, begr. te Kampen 22 Juni 1743 in de Boven
kerk.
Zij huwde 2de te Kampen (cndertr, 17 Nov. 1746)
Mattheus Beck, begr. te Kampen 11 October 1759
in de. Bovenkerk te Kampen.

2. Everdina Elisabeth, ged. te Kampen 25 Mei 1707,
begr. (niet te vinden ).
huwde te Kampen (ondertr. 20 Sept. 1753) Dr
Hendrick Eeckhout, zoon van Hermannus Martinus
Eeckhout en Hillegonda Cornelia ter Berchorst, ged.
te Deventer 18 Jan. 1709.

Med. Dr, raad, schepen en burgemeester te Kampen.
Gecommitteerde ten Landdage van Overijssel 18
Maart 1755, begr. (niet te vinden}.

3. Johanna Roelnia, ged. te Kampen 24 April 1709,
begr. te Kampen in de Bovenkerk 11 Juni 1710.

.4. Abraham, ged. te Kampen 31 [uli 1711, begr. te
Kampen in de Bovenkerk 6 Aug. 1711.
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5. Aleida Johanna. ged. te Kampen 31 Dec. 1713. begr.
te Kampen in de Bovenkerk 17 Jan. 1784.
Huwde te Kampen 17 Sept. 1743 (ondertr. aldaar
29 Aug .. te Elburg 1 Sept.) Pelgrim van Inqen,
zoon van Roelof van Ingen en Margaretha Wolffsen,
ged. te Elburg 9 Febr. 1712. overleden te Kampen
14 Dec.• begraven in de Bovenkerk 17 Dec. 1779.
Burgemeester van Kampen.

6. Geertiuid Brechie, ged. te Kampen 3 Jan. 1715. over
leden 20 Aug. 1751 te Zaltbommel;
huwde te Kampen 21 .Maart 1747 (ondertr. 2 Maart
te Kampen. te Hattem 5 Maart) Ds Amoldus Lam
bertus de Mist. zoon van Jacob de Mist en Maria
van Notten, ged. te Nijmegen 7 April 1715. predi
kant te Hemmen 1738. Hattem 1740. Zaltbommel
1748. overleden te Zaltbommel 17 [uni 1781. Hij
hertrouwde te Zaltbommel 28 Oct. 1754 met Alletta
van Landen. dochter van Daniel van Landen. Pro
cureur Ffscaal van de Tieller- en Bommelerwaard en
Alletta Thielen. geb. en gedoopt te Zaltbommel 1714.

7. Abraham (Zie IV).

IV. Mr Abraham Vestrinck. ged. te Kampen 10 Nov. 1717.
ingeschreven als student te Leiden 16 Sept; 1743. Raad,
schepen en burgemeester te Kampen. gecommitteerde ten
landdage van Overijssel 14 November 1758. servies
meester, weidemeester enz.. begraven te Kampen in de
Bovenkerk 18 Juni 1793;
huwde te Kampen 16 Juli 1754 (ondertrouw 27 Juni):
Rensia Lernker, dr van Mr Frans Lemker, secretaris te
Kampen en Gesina Catharina Vollenhove, ged. te
Kampen 31 October 1734. overleden te Kampen 2 Mei,
begraven in de Buitenkerk 9 Mei 1755.

Llit dit huwelijk:
Rensius Frans. ged; te Kampen 4 Mei 1755. begr. te
Kampen in de Buitenkerk 20 Maart 1761.

Onbekende leden van het geslacht Vestrinck die te
Kampen gewoond hebben:
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4 Dec. 1674 ondertr. te Kampen Frederick Vesterinq,
adelborst onder de compagnie van Capt. Bevervorden,
jonggezel en Lubbigye Teunis, weduwe;
22 Mei 1682 begraven in de Bovenkerk te Kampen
Vreryck Vesterinck:
22 Oct. 16;41 ondertrouwd 'te Kampen Johan Vestring,
jonggezel van Haexbergen en Stijne Peters, weduwe
van Wesel:
20 Februari 1680 ondertrouwd te Kampen Heyndrick
Vestringh, weduwnaar van Haekxbergen en Gertruydt
Greve, jonge dochter van Odden.
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