
lets over het stedelijk leven te Kampen
in de rate Middeleeuwen

door

Prof. Dr. W. JAPPE ALBERTS.

In het rijke archie] van de gemeente Kampen bevinden zich
een tweetal merkwaardige handschriften die dee! uitmaken
van de inventarisnummers 11 en 306 1). De beide handschrif
ten, die onderscheidenlijk afkomstig zijn uit de tweede helft
van de 15de eeuw en uit de eerste helft van de 16de eeuw,
hebben tot opschrift: "Ordinarius noster" en "Ordinarius opidi
Campensis". Zij zijn onze aandacht waard, niet aileen uit hoof
de van hun inhoud, maar ook, omdat geschriften met een
dergelijke inhoud bijzonder zeldzaam zijn, zowel in Nederland
als in het ons omringende buitenland. De naam "Ordinarius"
is ontleend aan de liturgie, een ontlening, die op zich zelve
reeds een aanwijzing vormt voor de hierna nog nader te ver
melden relatie tussen were!dlijk en kerkelijk leven in de Middel
eeuwen. Ordinarii zijn in het kerkelijk leven voor de rege!ing
van de liturgie algemeen in gebruik geweest 2), doch van het
gebruik van met dezelfde naam aangeduide geschriften, waarin
de volgorde, de aard, het tijdstip en de inhoud van door of
vanwege een stedelijk bestuur te verrichten hande!ingen en van
de bemoeienissen van dat bestuur met diverse uitinqen van het
stedelijk leven werden vastgelegd, kennen wij slechts weinige
voorbeelden. De Ordinarii van de oude Hanzestad Kampen
mogen - althans voor ons vaderland - als de uitvoerigste en
vollediqste gequalificeerd worden 3). Ook Zwolle mag zich

1) G.A. Kampen, inv.nr. 11; Diversorfum c.I. fol. 360r-365v; en
G.A. Kampen, inv.nr. 306, fo1. lr-9r.

2) Vergelijk M. Andrieu, Les ordines Romani du haut moyen-age,!,
1931. p. VII, en A. Hanqqi, Del' Rheinauer Liber Ordinarius, Spicilegium
Friburqense. L 1957, S. XIX, sgq.
3) De teksten zijn onlangs met financiele steun van de Gemeente Kampen

uitgegeven door W. Jappe Alberts, De Ordinarii van Kampen uit de 15de
en 16e eeuw. in Fontes Minores medii aevi, Deel XII, (Groningen 1961).
Bijna 100 jaar geleden zijn deze Ordinarii voor het eerst gepubliceerd in de
Verzameling van Stukken, die betrekking hebben tot Overysselsch Regt en
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beroemen op het bezit van een "Ordinarius", die tot opschrift
draagt: "Ordinancie van de Stadt van Zwolle"; zij is echter
vee! minder uitvoerig dan de beide Kamper "Ordinarii" 4 ).

Vraagt men naar een korteomschrijving van wat onder "Ordi~
narius" - in wereldlijke zin - dient te worden verstaan, dan
zou men kunnen zeggen, dat men bij dit soort van geschriften
te doen heeft met een soort van lijst van werkzaamheden, een
agenda, van het stede1ijkbestuur, waarin van dag tot dag, in
de volgorde van de door kerkelijke feesten en hoogtijdagen
gemarkeerde kalender, de volgens gebruik en gewoonte en
krachtens stedelijke verordeningen te verrichten werkzaam
heden en de daarmede verband houdende bemoeienissen van
het stedelijk bestuur verrneld en omschreven zijn. Uit deze
omschrijving voIgt reeds, dat een zodanige "Ordinarius" een
kostelijke bron is voor de kennis van het stedelijk leven in de
laat-rniddeleeuwse maatschappij. Zij kan ons - vooral wan
neer men de daarin vervatte bepalingen, regelingen en mede
delingen in verband brengt met andere stedelijke archivalia -
van groot nut zijn bij de bestudering van toestanden en ver
houdingen in de laat-middeleeuwsc stad.

Beperken wij ons tot Kampen en nemen wij de beide Kamper
"Ordinarii" nader in beschouwing, dan zien wij al spoedig, dat
men daarin in hoofdzaak voorschriften van tweeerlei aard
aantreft, vooreerst die, welke van algemene aard zijn, d.w.z.
voorschriften, waarvan de strekking ongeveer gelijk was aan
voorschriften, die mutatis mutandis ook in andere steden ge~
golden zullen hebben en die derhalve voor de kennis van het
leven in de 15de eeuwse steden in het algemeen van betekenis
zijn. In de tweede plaats de voorschriften en gegevens, die
uitsluitend op Kampen betrokken kunnen worden.
Tot de eerste groep behoren voorschriften omtrent het niet

houden van rechtzittingen, b.v.: "Sint Marcusdach (25 April)
den vieren wij, soe dat men dan gene clocke en luyd noch
recht en holt", of "Alrehiligendach (1 November) des dages
dair nae ist Alresielendach, die viert men. Men luyt dan gene

Geschiedenis, 2de Afd., Versl, en Mededelinqen, 4de stuk, 1867, p. 19-51.
De 19de eeuwse editie is echter onvoIIedig en niet steeds nauwkeurig.

4) De tekst van de ZwoIse "Ordinancie" is gepubliceerd in de Ver
zameling van Stukken, die betrekking hebben tot Overrysselsch Regt en
Geschiedenis, 2de Afd.. 4de Stuk, 1867, p. 68-74.
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clocke noch men opent dat richthuus niet". Men kent ook uit
zonderinqen op het gebruik om op feestdagen de rechtspraak
stil te leggen: "Op Sanct Martens avent en luydt men gene
scepenclocke noch men holt oie geen recht ten weeir noet
saken van der stat weqen". Overeenkomstige voorschriften
treft men ann met betrekking tot zittingen van de raad. Tot
deze groep dienen ook gei'ekend te worden de voorschriften
en regelingen aangaande de verkiezing van de Ieden van het
stedelijk bestuur, waaruit o.m. blijkt, dat - hoewel aIle burgers
daaraan in beginsel medewerken -- deze keuze in de 15de eeuw
veelal aan de aftredende schepenen werd overgelaten, en in
de 16de eeuw aan door loting aangewezen kiesmannen. De
15de eeuwse "Ordinarius" vermeldt daaromtrent, dat een der
burgemeesters op de Zondag voor Driekoningen de verzamel
de burgers als voIgt toespreekt: "Voirt soe ist gewoentlic dat
men des Sonnendages nae Dertienden 5) die scepenen plecht
toe vernien. Dus doen U die scepen vragen weir gij sie kiesen
willen of sic sie kiesen sullen".
De belangstelling van de burgers is gewoonlijk gering

geweest. want op Zondag na Driekoningen vermeldt de
"Ordinarius" slechts, dat de burgemeester de namen der
nieuwe schepenen voorleest: "Voirt sal men U lesen die dit
jair uwe seepenen sullen wesen. Die lest dan die burqerneester".
Van enige verdere inmenging van de burgers wordt niet gerept.
Anders ging het - gelijk reeds aanqeduid - in de eerste heIft
van de 16de eeuw. In de 16de eeuwse "Ordinarius" is een
verkiezingsprocedure omschreven, waaruit o.m. blijkt, dat de
burgers effectief mede moeten 6) werken aan de keuze van
schepe.nen en raad: "Voert draecht men de boenen om ende
lotet bij der boenen sess uuter grooter meenten ende dair nae
drie uuter cleyner meenten. Welcke neghen vorscreven per
soenen koerrneisters sijn ende macht hebben scepenen ende
raedt te kyesen ende te verkyesen".
Vall veel belang in de beide "Ordinarii" zijn de voorschriftcn

en vermeldinqen, die op de, voor het middeleeuwse leven in

5) Zondag na Driekoningen (6 Januari).
6) Dit blijkt b.v. uit het voorschrift, dat hij, die deeI uitmaakt van de

gezworen gemeenten, en "des Sonnendages over den Sonnendach als men
den raedt sail kyesen by huys is", ook thuis zal blijven "ende des Sonnen
dagenmorgens mede tel' boenen cornen sail",
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stad en land zo typerende, sterke vermenging van wereldliik
en kerkelijk leven wijzen. Daar is allereerst de vaststelling van
data voor de verschillende handelinqen, die zich geheel richt
naar de kerkelijke Ieestdaqen, zodat men zou kunnen zeggen,
dat het wereldlijk leven zich afspeelt op het rythme van de
kerkelijke kalender. Dit is o.m. het geval met begin en be
eindiging van dienstbetrekkingen. met kermissen, met verpach
tingen, met verkiezingen, met rechtzittingen, met het luiden
der klokken, met de uitde1ing van kleding aan ambtenaren, en
- uiteraard - met processies. Bij deze processies ontbreekt
het rcqelend optreden der overheid geenszins. Maar ook bij
bijzondere gelegenheden blijkt van de innige verweving van
kerk en wereld. Zo b.v. het volgende voorschrift: "In den
Paeschhillgen dagen schuut dickwijl dat dair irste misse gedaen
wort. Singt onses borger kint, men schenckt hem 2 aern kannen
wijn. Leest hij men schengt hem van der stat weegen een aem
kanne wijn" 7). Een ander voorbeeld levert de viering van
Palmzondag: "Item op Palmdach schenckt de stadt den brue
ders van Jherusalem die den ezell getogen 8 ende de statie
geholden hebben een eerlicke maeltijt, dair gaen by de burqe
meysters in der tijt, de cameners ende een secretaris ende wie
de raedt meer believet". Nog dient in dit verband gewezen
te worden op het instituut van de "kerkespraak", het doen van
mededelingen over wereldlijke aangelegenheden tijdens of na
de kerkdienst in opdracht van het stedelijk bestuur 9), b.v.:
"Odulphi doet men kerkensprake, dat men der stat marke
schouwen wil in Manendage oever 8 daqe", of: ,,1stdat nytliken
vriest, men doet kerkensprake dat ellic huus buten der stat een
byt voir syn doer hebbe". In het bijzonder verdient nag ver
melding de samenwerking van het stedelijk bestuur met organen
van de kerkelijke rechtspraak. De beide "Ordinarii" bevatten
vrij uitvoerige regelingen voor de aan de deken van St. Lebui-

7) De eerste mis, die de pas gewijde priester in zijn parochiekerk op
draagt. Verschil wordt gemaakt tussen gezongen en gelezen mis.

8) Op Palmzondag werd in de processie de intocht in Jerusalem weer
gegeven; daartoe werd een beeld van Christus op een houten ezel qeplaatst,
die op wielen in de processie werd voortgetrokken. Verg. Eisenhofer,
Handb. del' Kath. Liturqik, I (1941), S. 506. Ook in Utrecht kende men
dit gebruik.

9) Verge!. H. J. Prakke, Kerkgang om nieuws, (1955).
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nus, te Deventer, die de bisschoppelijke seend 10) te Kampen
houdt, te verlenen medewerking 11). Een enkele maal is af
geweken van de kerkelijke dateringen en laat men de datum
van bepaalde handelingen afhangen van de weersgesteldheid.
Zo b.v. voor net schouwen van de stadslanderijen. hetwelk
plaats zal vinden ..soe wanneeir dattet dan guet weder wort en
druqc", of voor het beweiden van de stadsgronden. hetwelk
zal plaats vinden "als dat gres beghint toe wassen".
Niet aIleen dagaanduidingen, maar ook het uut waarop be
paalde handelingen dienen plaats te vinden, worden aan de
liturgie ontleend. zo b.v. " ... dat aIle borgere ende inwoenres
comen sullen ter buerspraken 12) voir der stat richthuus, als
dat Hilliqe Sacrament gebuert is ten hogen altare", of ..Des
Sonnendages dair nae (na 6 Januari ) als de vesper uuth is.
soe leest de bode vant raethuys ......
Zoals gezegd. is deze groep van voorschriften geenszins uit

sluitend voor Kampen van belang. Men vindt overeenkomstige
voorschriften ook in verscheidene andere middeleeuwse steden,
zij het ook, dat men daartoe meestal andere bronnen moet raad
plegen, b.v. raadsresoluties. stadboeken en stadsrekeningen;
laatstgenoemde bronnen geven herhaaldelijk indirecte inlich
tingen met betrekking tot de hierv66r behandelde materie. Dit
is o.m. het geval met een voorschrift van de 15de eeuwse
Kamper ..Ordinarius", hetwelk luidt: ..Des Sonnendages dair
nae (d.w.z. St. Catharinadag) doet men kerkensprake dat al
die gene die dit jair ny tymmer getymmert hebben mit harden
dake, sullen comen bij meister Coenraet onsser stat metslar
van den loedsen en laten in scrifte setten en dan brengt die
metseler die schrift opt huus 13), ende die rentmeisteren betalen
van ellic 1000 pannen 2 lb. Leydack 14) nae grote der roeden
dairnae". Dit voorschrift houdt verband met de in vele middel
eeuwse steden van overheidswege gesubsidieerde bestrijding
van brandgevaar: het stedelijk bestuur verleende een premie op
het houwen in steen of het leggen van daken van pannen of van

10) Over de bisschoppelijke seend vergelijke men Nolet-Boeren. Kerke
lijke instellingen, 1951, p. 306-308. Zie ook H. Peine. Kirchliche Rechts
gesch. I. (1955), S. 195.

11) Verge!. Pontes Minores, XII. p. 15/16 en 33/34.
12) Het doen van officiele afkondigingen.
13) D.w.z. op het raadhuis.
14) Leisteen.
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leis teen. Dit deed men op .verschillende wijzen o.a. ook in
Deventer, Zwolle en Utrecht 15). Overiqens blijkt uit de tekst
van dit voorschrift eveneens, dat houtbouw nog geenszins uit
de tijd was, met dien verstande, dat men naast zuivere hout
bouw ook gemengde bouw aantrof, d.w.z. stenen voorgeve1s,
stenen schoorstenen en stenen daken, terwijl de rest van het
huis van hout was opgetrokken.

De "Ordinarii" bevatten ook verscheidene voorschriften, die
duidelijk verband houden met twee voor Kampen hoogst be
langrijke bedrijfstakken, n.l. de scheepvaart en het agrarische
bedrijf. Op de scheepvaart van Kampen heeft b.v. betrekking
een bepaling omtrent het Ieggen van bebakeningstonnen in
de zeegaten, die toegang geven tot de Noordzee: Vlie en Mars
diep: 's winters werden deze tonnen we genom en, hetwelk blijkt
uit de bepaIing: "Dair nae voicht men dair toe dat men die
tonnen verdinge op toe hal en" (in de maand October). In het
voorjaar worden de tonnen weer geIegd 16): "Des Sonnen
dages in die Meeirte dan doet men kerkensprake van die
tonnen toe verleggen tegens den Vrydach of Wondesdagh
dair nae dat die tijt eyschet dattet open of doe weder is". Een
andere aanwijzing voor de betekenis der Kamper scheepvaart
is de vermelding van de "coiplude mitter coggen" en de "Rijn~
schippers" in de hierna nog te noemen opsomming van de
Kamper gilden.
Oak het agrarische bedrijf is in de beide "Ordinarii" niet

vergeten. Daar is in de eerste plaats het brandmerken van de
koeien, die in het voorjaar naar de stadsweiden gebracht wor
den om er te grazen: "Op Meyavont soe brant men in die
statmarken mitten borgeren koyen in gemeenIiken nae older
gewoente". Een groot deel van het vee verbleef des winters
in de stad, die mede daardoor een agrarisch karakter had, ook
al narnen handel en nijverheid er een belangrijke plaats in. De
aanweziqheid van het vee in de stad blijkt zonneklaar uit de
tekst van de 16de eeuwse "Ordinarius": "Meyavondt dan

15) Verge!. W. [appe Alberts, Beitraqe zur Gesch. der ostniederlan
dischen Stadt im Spatmittelalter, Westf. Forsch., XIII, 1961, S. 41/42.
Zie ook J. Nanninga Llttterdijk. lets over huizen en bouwmaterialen in de
14de eeuw te Kampen, Bijdr. Gesch. v. Overijssel, II, 1875, p. 202.

16) Verge!. P. C. Molhuysen, Het leggen van tonnen in de zeegaten
der Noordzee door Kampen, Vers!' Med. O.R. en Gesch., III, 1865, p. 1.
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brandt men de koen in der stadt broecken 17), elcx in sijn
espell 18) dair hij wcent". Deze landen liet men in November
onder water Iopen, omdat de sliblaag de gronden vruchtbaar
rnaakte. De agrarische belangen der Kamper burgers werden
door een aantal stedelijke functionarissen behartigd: weide
meesters, dijkmeesters, broekheren etc.

Met deze korte mededelingen over scheepvaart en veeteelt
zijn wij reeds gekomen bij de tweede groep van voorschriften
in de "Ordinarii", n.1. die. welke zuiver locale bijzonderheden
verrnelden 19). De "Ordinarii" verrnelden namelijk verschei
dene namen van straten gebouwen en percelen, soms met aan
duidingen omtrent hun ligging, zowel in als buiten de stad,
b.v. de Burgell. St. Nicolaeskerkhof. Bruederpoort, Veenpoort,
Zwarte Dyck, St. Nicolaesdyck, Steendyck, de Enck, Camper
veen, de Melm, de Grent, Soevenyngen, etc. Deze verrnel
dingen houden o.a. verbarid met de weqen, die de processies
namen, met het schouwen van dijken en weteringen en met
beweiding van stadslanderijen. De "Burgell" wordt vermeld
in een verbod luidende: "Ende dat niemand enich hoy offte
stroe uuthen bedden en brenge, als men vervaert 20)' opten
Burgell steyqert 21), noch opten straten, anders dan over der
Ysselen ... ". Bijzondere aandach t verdient de betaling van de
"Sanct Peters pennynck" aan het kapittel van Deventer. De
Peterspenniriq (ook "tomescot" qenoemd ) was een jaarlijkse
belasting. die in verschillende landen aan de pauselijke stoel
betaald werd. De vermelding in Kampen is oprnerkelijk, omdat
zij - voor zover is na te gaan - de enige vermelding in de
Noordelijke Nederlanden is 22). Vermeld is voorts de ver
pachting van de Ijsselbruq, die op de voor verpachtinq qebrui
kelijke wijze geschiedt. n.l. aankondiging. door kerkespraak,
eerste zitdag om te bieden, tweede zitdag (8 dagen later) om
het bod eventueel te verhogen, en toeslag. De IJsselbrug werd
in 1448 gebouwd, zodat hierrnede tevens de datum post quem

17) Het lage land aan de westzijde van de stad, tussen Ijssel en Zuider-
zee.

18) De stad was verdeeld in wijken, "espel" geheten.
19) Verge!. hiervoor, pag. 262.
20) Vcrvaeren = vcrhuizen, van woonplaats veranderen.
21) Steygert = walkant.
22) Zie "De Ordinarii van Kampen uit de lSde en 16de eeuw", Fontes

Minores, XII, pag. 43. noot 12.
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van de 15de eeuwse "Ordinarius" vastligt.
Oat de Kamper jeugd ook zo nu en dan in bedwang qehou

den moest worden, blijkt mede uit onze 15de eeuwse "Ordi~
narius", want "die scoilmeisteren secht men dat sie die
kindere bevreden dat sie Sanct Thomas nachte niemant scha
den en doen noch onstuer driven ... ". Aan het feest van Sint:
Thomas (21 December), ook wel genaamd "S. Thomas, wan
men de kindere utdrivet", was een heidens gebruik verbonden,
namelijk om in de nacht van de zonnewende zoveel moqelijk
Iawaai te maken om de geest der duisternis te verjagen. In
sommige streken, b.v. in Friesland, werd het Iawaai vervangen
door klokgelui. Ook in de Kerstnacht werd er extra op gelet,
dat er geen onqelukken gebeurden, want op Zondag na St.
Lucia (13 December) werd er telkenjare door kerkesprake ver
kondigd, dat "ellic weirt of weeirdinne en kerstnachte wel
toesie ende een van beiden syn huus wachte, soe dan weI
onraet plecht toe schien". Oat betekende, dat een van beiden
de kerkelijke viering van de Kerstnacht moest missen, wat
overigens ook het lot was van enige schepenen, die in die nacht
schepenwacht moesten houden. Deze schepenen verrichtten
dan niet alleen wachtdienst, maar stelden ook hen, die buiten
de stad woonden, in de gelegenheid om hun godsdienstplichten
te vervullen: "En Kersnachte die dan waken scepenwachte,
hoilden by sich opt waechuus die slotele van der Brueder
poirten ende laten dair in dat but en vole 2 of 3 reysen ter
metten, ter kristmissen ende ter vromissen".

Niet alleen kerkelijke en wereIdlijke plechtigheden, maar
ook gildefeesten brachten afwisseling in het stedelijk leven. Zo
b.v. van de Rijnschippers. waaromtrent de 15de eeuwse "Ordi~
narius" vermeldt: "Die Rynscippers bidden om dat raethus
om stengen lynen om haer papengeien rieschap perde et cetera.
Dair doet men kerkensprake van dat ellic wel voir hem sie ende
wairne syn huusgesin dat niemant onder die bolten lope. Men
schenckt den kueninge 6 quarten wyns". Zo was het ook met
de meeste andere gilden. Hoeveel gilden en welke gilden er
in Kampen waren leert ons dezelfde "Ordinarius", omdat deze
bepaalt, dat de gilden deelnemen aan de processie op de Heilige
Sacramentsdag: "Aldus pleghen de ghilden oir keerssen
dragen. Item de smede, de schoemekers, de tymmerlude, de
pelsers, de cupers, de lynnenwevers, de wollenwevers, de vul-
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res, de backers, de kremers, de tripmekers, de brouwerknechte,
Sante Jacobsghilde, de corfmekers ende visschers, de schro
ders, de schutten, de Rijnscippers, die coiplude mitter coggen".
Deze opsomming is niet zozeer van belang om te laten zien,
dat de feestmogelijkheden in Kampen .talrijk waren, als wel
om de omvang van de Kamper nijverheid te belichten. Der
geliike opsommingen kennen wij met name uit steden, waar de
gilden belangrijke invloed op het stedelijk bestuur hadden,
zoals b.v. in Maastricht 23) en Utrecht. Zij zijn o.m. van bete
kenis om de aanwezigheid van bepaalde - eventueel aan
export deelnernende - nijverheidstakken aan te tonen; in
Kampen b.v. de textielnijverheid en de bierbrouwerij. Daar
naast geven deze lijsten ons inzicht in de omvang van de
zuiver locale handwerksbedrijven, wier betekenis voor het
economische leven van de middeleeuwse stad nog wel eens
onderschat wordt, waarbij met name over het hoofd gezien
wordt, dat zij ook voor de directe omgeving van de stad
belang hadden. Dit zal voor Kampen met zijn agrarische
omgeving zeker het geval geweest zijn.

Samenvattend kan wel gezegd worden, dat de "Ordinarii",
zoals zij ons zijn overgeIeverd, een interessante en nuttige
bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf in het laat-Middel
eeuwse Kampen leveren.

23) Vergelijk: W. Jappe Alberts, De Maastrichtse "Raadsverdragen"
uit de middeleeuwen; Gedenkboek van de Stadsbibliotheek te Maastricht,
1962, pag. 568.
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