
De topografie van Kampen
rond het jaar 1335

door W. A. FASEL.

Verschillende historici hebben zich beziggehouden met het
middeleeuwse Kampen. Naast het vele waardevolle dat zij
aanbrachten, bleven ook vele vragen onopgelost en al.rnet al
is bitter weinig bekend van de topoqrafie der stad in de 13de
en 14de eeuw. In de navolgende rege1en zal ik in vele gevallen
ook niet veel meer kunnen geven dan een theorie. De archief
bronnen uit die tijd zijn immers schaars en dan nog vindt men
slechts fragmentarische gegevens, die moeizaam gecombi~
rieerd moeten worden. Het is dan ook niet uitgesloten, dat
te zijner tijd iemand mijn denkbeelden corrigeert of onderste
boven stoot. Dit is niet erg, want in zekere zin is dan mijn doel
bereikt, namelijk een discussie op gang te hebben gebracht.
Want het gaat in deze niet om de vraag wie gelijk heeft, maar
om het scheppen van een historische visie. Bij een onderwerp
als de wordingsgeschiedenis van een stad zal de archeoloog
het laatste woord moeten spreken. Maar hij zal alleen doel
matig kunnen werken aan de hand van een redelijke theorie,
die geba.:;=rd is op de oudste archiefbronnen, zodat hij weet
waar hij graven moet.

Wij wet en, dat Kampen in 1227 voor het eerst in een oor
konde wordt genoemd en dat zij in 1251 privileges ontving
van de Deense koning Abel. V66r 1227 dus onbekend, blijkt
Kampen in 1251 een stadje te zijn dat overzeese handel drijft.
Moqen wij hieruit conc1uderen, dat Kampen kort yoor 1227
zal zijn ontstaan? De nuchterheid verbiedt een dergelijke ver
onderstelling te aanvaarden. Oriderzoek naar het ontstaan
van soortgelijke steden toont aan, dat als een plaats plotse
ling grote groeikracht ging vertonen, dit meestal het gevolg
was van structurele veranderingen.

Ook lp~t Kampen is dit het geval geweest ..Van Engelen
van der 'Veen neernt aan, dat reeds v66r 1200 de IJ sseldijk
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moet hebben bestaan 1). Vlechtwerk, gevonden in de omge~
ving van de Bovenkerk, duidt op bedijkingswerkzaamheden in
de 11de eeuw. Waar bedijking is, is ook bewoning. Men kan
dus aannemen, dat, voordat de bevolking zich ging toeleggen
op de-handel, zij zich, misschien al eeuwen lang, onledig had
gehouden met de landbouw. In de 13de eeuw kwam daar
verandering in. Misschicn hebben overstromingen en veran
derlnqen van de Zuiderzee het lot van Kampen begunstigd,
misschien ook heeft de stad haar handel te danken gehad aan
de neergang van een andere handelsplaats. Want de handel
beweegt zich niet langs onveranderlijke wegen.
Het oudste Kampen - ontstaan uit een Marke, waarvan de

naam onbekend is 2) -, is ongetwijfeld een dijkdorp ge~
weest. De bewoners zullen hun huizen gebouwd hebben langs
de rivierdijk, die zij legden tot aan Brunnepe - de .xlyck
Bronopwert" -, waar de IJssel in zee uitmondde. Daar hield
volgens Van Engelen van der Veen 3) de dijk op, aangezien
het toen nog niet nodig was het land door zeedijken te be
schermen. Eerst na 1300, toen het zeewater ging stijgen, is
men begonnen met het treffen van maatregelen tegen over
stromingen vanuit zee.
Eerst de overschakeling op de handel en de daarmede qe

paard gaande bevolkingsaanwas zullen hebben veroorzaakt.
dat langzamerhand een woonkern met aaneengesloten bebou
wing ontstond. Dit laatste niet in het minst, omdat de handel
bij een gecentraliseerde bewoning gebaat is, terwijl het agra~
Tischbedrijf daarbij geen belang heeft.
Wat nu te denken van deze oudste woonkern, die men

dient te zoeken in de buurt van de St. Nicolaas- of Boven
kerk? De historici, die zich aan de ontstaansgeschiedenis van
Kampen waagden en die elkaar gewoonlijk riaschreven.
maken gewag van duinen en zandruggen, waarop de Ijssel
dijk - de tegenwoordige Oudestraat - zou zijn gelegd, ter
wijl het Bovenkerkplein een geweldig zandduin ZQU zijn.

1) Mr. G. A. J. van Engelen van der Veen, de bedijking van de Ijssel
en zijn mondingen. VersL en Med, O.R. en G. dl. LXI, biz. 2 en 4.

2) Dat Kampen gesticht is op het qebied van een marke lijkt mij sinds
het gedegen opstel van Van Engelen van der Veen (Het ontstaan van
Kampen en de vorming van het stadsqebied, Versl. en Med. O.R. en G.
dl: LIrI) nauwelijks nog voor bestrijding vatbaar.

3) Van Engelen van der Veen, Het ontstaan van Kampen en de vor
ming van 'het stadsqebied, VersL en Med. O.R. en G. dl. LIII, bIz. 64..
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Recente bodemonderzoekingen hebben evenwel uitgewezen,
dat deze "zandruggen~theorie" niet houdbaar is. Men yond
slechts opgebrachte grond. Voor ons reden om aan te nemen,
dat het oudste stadsdeel gevestigd is op een qrote woonterp.
Waar aanvankelijk slechts de dijk was, heeft men door op
hoging het woongebied in de breedte uitgebreid. Het aanlcq
gen van een woonterp is overigens niets bijzonders. Heden
ten dage doet men nog precies hetzelfde, zie bijvoorbee1d de
Hanzewijk, die op een opgehoogd stuk grond is gebouwd.

Bedoelde woonterp is niet van de erie dag op de andere
ontstaan. Toen de overstromingen toenamen door de stijging
van het zeewater, was men gedwongen de huizen en bijqe
bouwen op langwerpige terpjes te bouwen, die tegen de grote
staddijk aanlagen. Deze vloeddijken, ioals zij genoemd wer
den, treft men herhaaldelijk aan in de Oudste Foliant 4 ).

Tussen deze vloeddijken bevonden zich lager gelegen stukjes
grond - de coelhoeven - die als moestuin in gebruik waren.
Bij het ontstaan van nieuwe straten als de Nicuwstraat en de
Burgwal - in feite dijken, die men dwars op deze vloeddijken
en parallel aan de staddijk - de Oudestraat - legde -,
werden sommige van deze vloeddijken eveneens straat, o.a.
de Geerstraat, de Morresteeg en de Broederstraat. De coel
hoeven tussen de dijken werden langzamerhand ook opge~
hoogd, omdat behoefte bleef bestaan aan bouwgrond V90r
nieuwe huizen. Lliteraard zou het eenvoudiger zijn geweest
het gehele gebied door een dijk te omringen en cit is ook
gebeurd, zij het betrekkelijk laat. De Zwartedijk en de St. Ni
colaasdijk zijn niet ver voor 1302 gereed gekomen en eerst in
de jaren 1325-1330>werd de dijkring rond Kampen gesloten
door aanleg van de dijk langs Oenen -- thans Slaper ge~
noemd -, waardoor de lage Wilgenweg ophield zeedijk te
zijn (zie afbeelding 1). Een logisch gevolg van de betere be
dijking was, dat de stadsterp in de loop der eeuwen steeds
lager kon worden. Het stadsgebied tussen Burgel en Singel
ligt hoger dan het omringende polderland, doch lager dan het
gebied tussen Burgel en IJsselkade. Het hoogst ligt echter
het stadsdeel tussen Geerstraat en Oorgat. Bij overstromingen
in de vorige eeuw is herhaaldelijk gebleken, dat dit laatst-

4) Dr. Johanna Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten nrs. 52, 255,
386, 388, 451, 4~87,496, 50,1, 763, 819, 820.
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genoemde gebied droog blee£ als de rest van de stad onder
water lag.

Dat men inderdaad een stadsterp of -werf kende. blijkt uit
een aantekening van het jaar 1334, waarbij Boldwen Scele
wart en Johan Stovenheyt opdracht kregen hun huis met de
stadswerf gelijk te maken 5). Een keur van 1345 bevat aan
wijzingen omtrent de hoogte, waarop men in de Oudestraat en
op de Burgwal zijn deel en dorpeI moest leggen 6).
Men kan zich afvragen, wanneer de omschakeling van dijk

bebouwing naar gesloten woonkern begonnen zal zijn. Wij
hebben gewoonlijk de neiging ons een middeleeuwse stad te
groot voor te stellen. Als wij bedenken, dat de Geerstraat
genoemd werd naar Geert van der A, die eerst tussen 1336
en 1339 overleed 7), terwijl enige befangrijke gebouwen in
deze zelfde tijd zijn ontstaan, moeten wij conc1uderen, dat de
ontwikkeling van Kampen niet zo "stormachtig" is geweest
als sommigen aannemen. Wellicht strekte de oudste stad zich
niet verder uit dan van het tegenwoordige Oorgat tot aan de
Geerstraat. Deze stelling is niet zo extreem als zij lijkt, als wij
ons verdiepen in de wijze, waarop steden zich uitbreidden.
Van Kampen weten wij, of nemen wij althans aan, dat het
begin van kernvorming gelegen moet hebben bij de St. Nico
laaskerk. Bier ontstonden de eerste straten, namelijk de Oude
straat (voorheen rivierdijk), de Waterstraat en de Geer
straat. Gezien de voorliefde van de middeleeuwer "om de
kerk in het midden te laten", waardoor dus de bewoning zich
regelmatig uitbreidde met de kerk als middelpunt, rijst de
vraag, of dit in het oudste Kampen ook niet het geval is
geweest. Wij wezen er reeds op, dat het stadsdcel tussen
Geerstraat en Oorgat hoger ligt dart het overige stadsgebied.
Mogelijk heeft hier een versterkte handelspost gelegen, met
de kerk keurig in het midden.
Deze harmonische ontwikkeling is echter gestuit. Te Kam

pen kwam de St. Nicolaaskerk hoe langer hoe mcer in een
uithoek van de stad te liggen, omdat de bebouwing steeds
verder opschoof in de richting van Brunnepe. Langs de stad
stroomt de rivier de Ijssel, zodat lintbebouwing de natuurlijke

,5) Boek van Rcchten, fol. 10 (G. A. Kampen, inv. nr. 5).
6) Ibidem, fol. 29.
7) Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten nrs. 582, 700.
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bouwwijze was voor een groeiende handelsstad, maar dit
verklaart nog niet, waarom eerst vee! later (ria 1464) aan de
overzijde van het Oorgat huizen verrezen. Dit kan toeval zijn,
doch m.i. moet de reden hiervan gezocht worden in een
natuurlijke bariere, die slechts bebouwing stroomafwaarts
wenselijk maakte. Deze barriere is, vermoed ik, de Reve
geweest, die op de plaats van het tegenwoordige Oorgat in
verb inding met de IJssel stond. Het is niet ondenkbaar, dat
het stuk Burgel vanaf de Cellebroedersweg tot aan de IJssel
(Oorgat) de oorspronkelijke waterloop van de Reve is. De
stad zou dan gesticht zijn in de knik, die IJssel en Reve rnaak
ten. Voor deze verondersteIIing is moeilijk een bewijs te vin
den. Van Engelen van der Veen neemt aan, dat de Reve een
gegraven waterloop is, gezien haar rechte loop. De naam
Reve kwam evenwel reeds voor toen de IJssel nog niet ver
zand was en derhalve geen behodte bestond aan een andere
weg naar zee, zodat dit riviertje evenzeer later gekanaliseerd
kan zijn. Een luchtfoto zou hier misschicn opheldering kunnen
bieden.

Zeker is, dat de naam Burge! vee! jonger is en in de Oud
ste Foliant niet voorkomt. Men vindt slechts eenmaaJ de naam
"fossa civitatis" en eenmaal de naam "fossa oppidi" 8). Koss
mann-Putto wil hierin een stadsgracht = Burgwal zien. Mijns
inziens kan met evenveel recht sprake zijn van een wetering.
Bedoeld zou dan zijn de stadswetering, die erqens achter de
Vloeddijk gelegen was. Dit zou impliceren, dat de Burge!
eerst 'na 1335 gegraven is.

In de jaren 1330'----1337blijkt een geweldige activiteit in
Kampen te hebben geheerst. Schepenen hadden contract en
lopen met steenbakkers en kochten tienduizenden stenen voor
de aanleg van een stadsmuur. Indien men hieruit zou willen
afleiden, dat de stad voor die tijd geen muren bezat, brengt
een aantekening van 13139) ons op de juiste weg. Men
spreekt van "binnen onser moren van de overste poerte toe
der nederste". In feite is dan ook niet zozeer sprake van om
muring, alswel van een uitlegging der stad. Tevens blijkt, dat
deze uitlegging een onderdeel was van werkzaamheden in
groter verband. In die jaren voerde de stad namelijk een aan-

8) Ibidem nrs. 131 (1322) en 482 (1334).
9) Boek van Rechten, fo1. l lv,
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tal bedijkinqen uit, die een verbetering van de waterhuishou
ding betekenden. De St. Nicolaasdijk en de Zwartedijk waren
niet lang tevoren klaargekomen en omstreeks 1325 legde
Everard Vloet de Oenerdijk, die de Zwartedijk verbond met
de rivierdijk (Venedijk). In 1336 ontving Everard Vloet te
yens betaling voor een ander werk: r .Item unam libram de
aggere magno in quo residet 10)". Deze dijk is ongetwijfeld
de Vlocddijk, die door hem werd verbeterd, zeals ook uit an
dere aarttekeningen in de Oudste Foliant blijkt. Vermoedelijk
heeft het stadsbestuur bij de uitlegging van de stad een aantal
particuliere dijkstukken opgekocht en onderIing verbonden.
Dit in verband met de te graven stadsqracht, de Burqel.
Een belangrijke vraaq is. welk gedeelte van de stad orn

streeks 1335 binnen de ommuring werd qetrokken. Uit de
archiefstukken blijkt dit niet rechtstreeks, doch door middel
van enige losse aantekeningen die ik yond. hoop ik dit te
kunnen aantonen .. .Int jaer MCeeXXV in den wynter scat
ten die ghesworen aldus die erve in den Haghen. In dat ierste
soe seggen sie deghene quiet van den diken die up die erven
ghe1egenwaren ende den tins den men uyt den erven gevet
soelen die scepene geven tot den tiden dat die scepene den
quier.coepeni i ]". Hieruit blijkt dus, dat een aantal erven in
de Hagen onteigend werden en dat de schepenen de daarop
rustende renten overnamen. Het woord "waren" is vet ge~
drub. omdat hieruit valt af te leiden, dat de bij de erven
behorende dijken reeds ten nutte van de stad waren aange~
wend. Het betreft hier dijkstukken, die naast elkaar gelegen
Waren. Zeer verrnoedelijk waren dit percelen van de Ijssel
dijk - de Oudestraat -. doch dit is moeilijk te bewijzen.
Een gedeelte van de Hagen onderging dus ingrijpende ver

anderingen. Een belangrijke vraag is nu, waar wij de Hagen
moeten zoeken. Met andere woorden, als wij kunnen ontdek
ken waar dit gebied, dat op het punt stond binnen de omrnu
ring getrokken te worden. gelegen was, kunnen wij nagaan
hoe groot de stad op dat tijdstip ongeveer was. Negen van de
tien erven, die hier geschat worden. geven geen enkel hou
vast. Slechts de aantekening: "Voert soe segghen sie den Pry
mer toe ex pont grote wt sin erve ende dat hues sal hi behol-

10) Oudste Foliant, fol. 20v (G. A. Kampen. inv. nr. 1).
11.) Ibidem. fol. 1'95v.
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den", brengt ons een stapje verder. Want de Prymer gaf de
stad dit geld terug in ruil voor een jaarlijkse rente en op blz.
211 Y van de Oudste Foliant is deze rente opgetekend. Het Pri
menaltaar in de St. Nicolaaskerk zou jaarIijks 13 stuivers bra
bant krijgen: "van dat erve in der Broederstrate dat tot der
. straten to wyden genoemen wert". Hieruit valt dus op te rna
ken, dat de Broederstraat in de Hagen lag en dus buiten de
stadsmuur. Een aantekening van 1321 12), waar een Jacob
Indaghine verrneld wordt, die "apud Iratres" blijkt te wonen,
wijst oak in die richting. Dat in 1337 in die buurt nog niet
alles op orde was, toont een derde gegeven: "Die scepene
hebben upgheboert dat geld vander Brodestrate ende sullen
die guttiere (goat, open riool) maken toe rechte 13).
De Broederstraat lag dus buiten stadsmuur en was v66r

1337 vermoedelijk niet meer dan een voetpad, waaraan een
aantal huizen lag. In 1329 bepaalden schepenen 14): "dat men
in der broederstrate neghyene vinstere noch banke noch paele
maeken zael buten dien hues an neghyene zyt van der strate
bi 1DO' schellingen" . Deze straat was zo smal, dat uithangende
voorwerpen de passage zouden belemmeren. Hoe moeten we
011S de situatie in deze buurt nu voorstellen? Is het vermoeden
gewettigd, dat in de omgeving van de Broederstraat een
stadsmuur, eventueel met gracht en poort gestaan heeft? Ze~
kerheid hieromtrent is niet te vinden, doch dat in deze buurt
een gegraven waterIoop met toren gelegen heeft, is zeer aan
nemelijk. In de Oudste Foliant komt een "toerne op den zyle"
voor. welke in 1334 voor 16 jaren werd verhuurd. Doch drie
jaar later werd deze overeenkomst reeds teniet gedaan 15),
mogelijk omdat inmiddds de uitlegging tot stand was geko~
men en de toren weggebroken kon worden. Bedoelde "zyl"
komt enige keren voor. In 131916) "domum et hereditatem
apud Zile". In 1324 17) werd een erfscheiding gemaakt tus
sen twee percelen: "Ende daer wart eyn pad gheslagen aqh
ter dat erve ende daer sal men de line an leggen an de neder
seit deses pales an de twe spikere de slagen sint an den pad

1'2) Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten nr. 123.
13) Oudste Foliant, fol. 2i61v.
14) Ibidem, fol. 133.
1i5) Ibidem, fol. 203.
16) Kossman-Putto. Kamper Schepenacten nr. 47.
17) Ibidem nr. 172.
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reghte up den middel des ziles de inder Nierstrate ligh" , In
1325 18) "domum suam lapideam et hereditatem super quam
est sita iuxta Zyl". In 133219) het huis van Conrad Rumelyf
"an desse zyd van die ziele". In 133520) het huis van Werner
Cuerland "ter Zyleward", In 133621) het huis van Lise van
den Vene "op gheen zyt der Zyle", Dus keus genoeg. waarbij
opvallend is, dat na het jaar 1336 "de zyl" niet meer voorkomt
en dat "de naeste zyl" - dus "de volgende zijl" - opduikt.
Voorts de huizen "onder de klok". Deze benaming, die

slaat op de huizen aan weerskanten van de Oudestraat ter
hoogte van de tegenwoordige Plantage (waar tot in de vorige
eeuw oak huizen stonden), heeft reeds vele historici aan het
denken gezet. De naam "onder de klok" treft men reeds aan
in de eerste helft van de 14de eeuw .22)- en is moeilijk te ver
klaren, omdat de Nieuwe Toren en het Oude Raadhuis nog
niet bestondcn. Dcze term komt echter voor bi] Arend toe
Boecop .23) in de betekenis "onder de rook van", Vermcede
lijk betreft het hier huizen, die buiten het ommuurde gebied
onder de muur gebouwd waren. Vermoedelijk heeft hier de
"wterste poerte" gelegen, die men nimmer heeft kunnen loca
liseren.
De stadsmuur zou dan ergens tussen de St. Jacobsteeg en

de Broederstraat gelegen hebben. In 1332.24) bekende Johan
van Ense: "dat Ghesen Henrixs hoert die helfte van der
mueren di hi gheleget heft van Ghesen muren an dier Broder
straten toe alseveer alse Ghesen hues geet ende vortmer zoe
en zael Johan ziene boghen nyet mer daele breken jof onder
houden, mer dan daerin toe houwen scenkegheete ende spinde
in die mure". In een tijd, dat stenen huizen nog zo ze1dzaam
waren, dat ze in de acten uitdrukkelijk werden vermeld, is
het bestaan van stenen muren rond erven a1 zeer dubieus.
Deze muur, waarin van bogen en schenkgaten sprake is, meet
derhalve een stadsmuur zijn. In het oude Kampen, waar hui
zen aan de muur gebouwd waren, behoorde de stadsmuur

18) Ibidem nr, 230.
19) Ibidem nr, 399.
20) Ibidem nr. 505.
'21) Ibidem nr. 567.
22) Oudste Foliant, fol. 212, 215v, 262.
23) Arend toe Boecop, Kronick. Uitg. Hist. Gen. te Utrecht 1860,

blz. 374.
24) Kossman-Putto. Kamper Schepenacten nr. 432.
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niet aan de stad, maar aan de eiqenaren der percelen. Wij
zien hier nu, dat Johan van Ense een muur gelegd heeft van
Ghese Henrix tot "an dier Broderstraten toe". M.i. gaat het
hier om een stuk muur, dat Jan van Ens langs de Burgwal
leqde, namelijk van de oude stadsmuur, die op de Burgwal
ergens tussen St. Jacobsteeg en Broederstraat ophield, tot aan
de Broederstraat, waar in het kader van de uitlegging een
poort zou worden gebouwd.

Een belangrijke aanwijzing levert ook de plattegrond van
W ttewael (zie afbeelding 2). Wij zien, dat in de Oudestraat
van de St. Nicolaaskerk tot aan het Oude Raadhuis aan
weerszijden huizen liggen, terwijl de Oudestraat van Oude
Raadhuis tot aan Hagenpoort maar aan een kant bebouwd is.
Dit bewijst, dat de muur boven het Oude Raadhuis ouder is.
In 1335 heeft men namelijk de oude IJssdmuur afgebroken
en een twintigtal meters in de richting van de rivier ver
plaatst, vermoedelijk omdat een stuk land was aangeslibd.
Hierdoor ontstond ruimte voor nog een rij huizen, waardoor
de benaming "achter de nye muur" voor de Voorstraat ver
klaarbaar wordt.
En als wij op de plattegrond de Nieuwstraat en Hofstraat

bezien, vallen een paar merkwaardiqe diriqen op. De Nieuw
straat in de hoven- en benedenstad - tegenwoordig Boven
en Buitennieuwstraat geheten - lopen niet in elkaar over.
Komende uit de Bovennieuwstraat stuit men op de Breeder
kerk en men moet een stukje om de kerk heen om in de Bui
tennieuwstraat te komcn. De Hofstraat gaat zells helemaal
niet door in de bcnedenstad, maar loopt dood in de Broedeo
straat. Voordat ik ontdckte, dat v66r 1335 de Broederstraat
in de Hagen lag, heb ik mij wel cens afgevraagd, waarom
de grens tussen Breeder- en Buitenespel nu juist door de
Broederstraat liep. Ik geloof, dat de reden nogal voor de
hand liggend is: hier heeft voor 1335 een stadsmuur gestaan.
Op het terrein, dat in 1335 bij de stad werd getrokken en

dat nog gedeeltelijk onbebouwd zal zijn qeweest, verrezen het
Oude Raadhuis en het Vleeshuis. Door te beweren, dat het
Raadhuis op onbebouwde grond is opgetrokken, kom ik in
botsing met Nanninga Uitterdijk. Deze veronderstelt namelijk,
dat het schepenhuis en de stadswijnke1der gevestigd waren
in twee huizen, die de stad in huur had van Geert van der A
en die volqens hem gelegen waren op de plaats, waar het te~
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genwoordige Raadhuis ligt .25). Een acte van 1320. 26) betref
fende twee huizen "iuxta domum scabinorum seu forum pis
cium", brengt hem namelijk op de volgende gedachte: "En
daar nu het plein daarnevens vroeger dien naam droeg, ter
wijl ook de poort, die zi~h daarachter in de stadsmuur beyond,
de Vischpoort, en de IJ sselbrug zelf Vischbrug werd geheten,
is de stand van het Schepenhuis voldoende aangegeven".
Aanqezien evenwel in 1330. de Vischpoort en de Vischbrug

niet bestonden, valt of staat deze conc1usie met de plaats,
waar v66r 1335 de Vismarkt gelegen was. Een ordonnantie
op de verkoop van vlees en vis, daterende uit de jaren 1328-'
1334 27), biedt weinig opheldering. Deze ordonnantie was
vermoedelijk de eerste op dit gebied en maakt een chaotische
indruk. De bepalingen betreffende vleeshouwers en viskopers
staan kriskras door elkaar en men krijgt de indruk, dat ver
koop van vlees en vis op dezelfde banken plaats yond. We
lezen, dat .xleqhene die die bancke niet gemaket en hebben
die en sullen niet loeten sie en gheven banckghelt den visch
mcyster". Men verkocht dus klaarblijkelijk op zelfgemaakte
banken, die verloot werden. De bepaling: "wanner: de visch
meyster beeden de verschen visch vele (veil) hebben opt lant
te staene ende oere visch daer te vercoepen", doet vermoeden,
dat de vischmarkt niet ver van de rivier was ge1egen.
In 1333.28) zette Aelt Dobbeler ten behoeve van Eynold

Henrick Jonghensoen tot onderpand "voer zin hues ende dat
erve dat steed bi der Vischmerckete, want hi dat vercoft heft,
die zoeven twelften deel van dat erve dat ghe1egen is after
Herman van den Vene". Deze Herman van den Vene blijkt
in 1335 29) te wonen tussen Oudestraat en Dinchues, ofwel
"voer bi der straten" 30), ofweI "de platea antiqua usque ad
domum transversalem" 31). Hieruit blijkt afdoende, dat zowe1
Dinqhuis als Vismarkt - die immers bij elkaar lagen - "voer
bi der strate", te weten in de buurt van de St. Nicolaaskerk
lagen.

25) Mr. J. Nanninga Llitterdijk, Geschiedk. Overz. en Merkwaardigh.
Kampen 1878. blz. 91.

26) Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten nr. 370.
27) Oudste Foliant fol. 250"',vergelijk fol. 15~36.
28) Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten nr. 450.
29) Ibidem nr. 519.
30) Ibidem nr. 4;88.
31) Ibidem nr. 540.
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Eerst in 1394 32), dus lang na de stadsuitlegging, yond ik
een bewijs, dat de V'ismarkt in de buurt van de Gasthuisstraat
werd gehouden. Het gaat evenwel niet aan te concluderen,
dat het dan wel altijd zo zal zijn geweest. Ik ben zelfs geneigd
te veronderstellen, dat de oudste vismarkt niet te Kampen,
maar in Brunnepe heeft gelegen. Dit dorp van vissers en boe
ren bezat in de eerste helft van de 14de eeuw een vismarkt,
die op de Oert gelegen was, doch die de concurrentie met de
Kamper markt klaarblijkelijk niet heeft kunnen volhouden,
want in later eeuwen vindt men er niets meer over. Gezien het
Ieit. dat de ordonnantie van c. 1330 niet wijst op een veeljari
ge traditie, houd ik het voor mogelijk. dat het snelgroeiende
Kampen niet lang voordien een eigen vismarkt zal hebben
verkregen.
Wanneer het Oude Raadhuis is gebouwd is niet na te qaan. "

doch in elk geval is het na 1335 gebouwd. In dit verband is
het .tevens dienstig te trachten uit te vinden welke functie van
dit gebouw was en welke gebouwen het stadsbestuur nog
meer in gebruik had. Uit de gegevens blijkt namelijk, dat
Kampen eeuwenlang twee gebouwen bezat, namelijk een
Schepenhuis en een Richthuis. In een bepaling van 1468 32a)

lees ik namelijk: "Hie en sal in dat Richthues niet en gaen
noch op dat Scepenhues noch die boeden volgen in die carrier
hie en hebbe daer te doene van sijns selves weqen". In het
Guldenboek (f01. XCIII) is in 1552 sprake van "die raden
boven opt huys", terwijl op de rugzijde van het charter be-
treffende de verkoop in 1587 van een huis op de Oudestraat
bij de Bovenkerk 3.2b), vermeld staat: "Olde Rathuys nu Sla-
per". Llit een en ander, alsook uit andere gegevens, wordt
duidelijk, dat tot in de zestiende eeuw recht werd gesproken
in het gebouw, dat thans Oude Raadhuis heet, doch dat toen
Richthues werd genoemd, terwijl schepenen en raden hun
raadsvergaderingen hielden in het Scepenhues of Raethues,
dat .Jxrven" bij de St. Nicolaaskerk lag. Door vergelijking
van huisnamen is mij gebleken, dat het tegenwoordige per-
ceel Oudestraat nr. 4 het bedoelde Raadhuis moet zijn. Het
was gelegen naast de Gouden Engel. die op de hoek lag en

32) Guldenboek fol. 79 (G. A. Kampen, inv. nr. 6).
32a) Diqestum Vetus fol. 77b.
32b) Inv. Armenkamer nr. 864.
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later gebouwd is. Perceel Oudestraat 4 droeg nog eeuwenlang
de huisnaam ,,'t Olde Raethuys".
Doch hoe was de situatie v66r 1335?Eniqe malen worden

genoemd "het Dinchues" en "domus scabinorurn". Hiermede
kan niet bedoeld zijn het huis op Oudestraat 4, want dit is
later gebouwd, namelijk in 1344. In de Kronick van Toe
Boecop yond ik namelijk: "In dyt sellive iaer 1344 gonde
bisscop Jan van Arckel dye stat Campen dat sye een stuckke
vant kerrickhof nemen mochten tot hoer nye stadthues dat sy
by sinte Niclaeskerricke tymmerden". Hier is geen twijfel mo
gelijk, bedoeld is het huis Oudestraat 4. Het Dinqhues, gele~
gen bij Herman van den Vene of "voer bi der strate' bestond
echter al. Op grond van nader te noemen argumenten neem ik
aan, dat met "voer bi der strate" de Venestraat werd be
doeld en dat dit Dinghuis alias domus scabinorum daar was
gelegen. Voorts, dat na de stadsuitbreiding een Schepenhuis
en een Richthuis onqeveer gelijktijdig zijn gebouwd ter ver
vanging van het Dinqhuis, omdat in een zoveel grotere stad
behoefte bestond aan twee afzonderlijke gebouwen. In 1347
wordt voor het eerst het "stadhues" genoemd, dat in de buurt
van het Vleeshuis blijkt te liggen. Eerst ver in de 16de eeuw
kon men weer volstaan met een richt. en schepenhuis, hetgeen
niet tocvalliq is, want in die tijd was Kampen sterk achteruit
gegaan. Het Oude Raadhuis moet derhalve gebouwd zijn tus
sen 1335 en 1347.
Wat het Vleeshuis betreft, uit de genoemde ordonnan

tie van c. 1330 valt nietaf te leiden, waar de verkoop van
vlees plaats yond, doch uit het feit, dat de verkoop van vlees
en vis tesamen geregeld werden, veronderstelde ik reeds.
dat dit op dezelfde banken geschiedde. Ik lees nog in deze
ordonnantie: "neghiene man ofte wijf en sal swynevleisch
buyten der halle vele hebben zie en hebbent zelven gheme~
stet". Hier is dus sprake van een hal. vermoedelijk een open
bouwsel. In 1347 volgde een nieuwe ordonnantie, ditmaal al
leen voor de vleeshouwers 34), waarbij het Vleeshuis wordt
verrneld: "Ende neghyen gast zal staen noch in den vleysc
hues noch buten den hues veer derstadhues hi derzelver pene,
wtghenomen die Vresen ende oer bancken nyet langer te

33) Oudste Foliant, fo!' 195v-196.
34) Ibidem fo!' 266v.
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wesen dan VI voeten. Ende dat zal wesen ter scepene weder
zeggen". Onder aan de bladzijde staat: "Die vleyschouwer
ghaven van 14 banken XI l b". Uit deze bepalingen krijgt
men niet de indruk, dat het Vleeshuis en de daarbij behorende
banken al lange tijd in gebruik waren. Logischer is te ver
onderstellen, dat het Vleeshuis eerst kort tevoren gereed was
gekomen, terwijl de afzonderlijke ordonnantie voor de vlees
houwers op een nieuwgesticht gilde wijst.
N ernen wij nu eens de Koornmarktspoort onder de loep.

Kossmann-Putto 35) meent, dat deze poort dezelfde is als de
"bovenste poort" 36), die in 1313 en 1331 wordt genoemd.
Ik ben daarvan zo zeker niet. M.i. tag de bovenste poort aan
de Oudestraat in de buurt van de latere Graafschap, terwijl
de "wterste poort", die in dezelfde aden voorkomt, aan de
Oudestraat bij de Broederstraat lag. Gezien naar de stroorn
richting van de IJssel lag de ene poort hoven en de andere
beneden. De Koornmarktspoort is vermoedelijk eerst om
streeks 1334 gebouwd, getuige een bepaling van dat jaar 37),
waarbij Claes den Roeden en Evert Kanneken het veerschip
huren: "in dusdanigher wys dat men dat veerscip to Paeschen
naestcomende zallegghen an deen Coermacket ende dat zoe
len ze hebben in allen deer wys dat dat hevet qhehat Heynric
van Bure unt deen tiden dat men enen wech hevet ghemaket
van Uterwickerberch uppe dat veers tal deen men mit eenen
peerde riden mach ende zo wanner de wech aldus ghemaket
is zo zoelen ze na deen daghe gheven jairlikes een punt
qroete". Hieruit blijkt dus, dat het veerschip vroeqer reeds
verhuurd was geweest, maar dat de huurders het moesten
verhalen naar de Koornmarkt, aan de overkant waarvan men
bezig was een weg te maken naar de Uterwijkerberg. De
dijken van de Sallandse schouw eindigden bij Uterwijk, waar
na de zandbergen', onderling verbonden door dijkjes, zich
voortzetten tot aan Grafhorst en een niet zeer solide bescher
ming boden. In 1334 is een nieuwe dijk gdegd langs de IJssel
tot bescherming van debuitendijkse Ianden en heeft men met
een een veerstal tegenover de Koornmarktspoort gemaakt.
Van Engden van der Veen beweert, dat voordien de verbin-

35) Kossrnan-Putto, Kamper Schepenacten, Inleidinq.
36) Boek van Rechten, fol. 2 en 11v.
37) Oudste Foliant, fol. 273v.
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ding met Wrlsum were! onderhouden door een veer van de
Koornmarktspoort naar de Uterwijkerberg 38). Uit de acte,
waarnaar hij verwijst, blijkt dit echter niet, terwiji tevens on
duidelijk blijft, waarom het veer nu juist bij de Koornrnarkts
poort .moest aanleggen. Het een en ander is trouwens ook niet
waarschijnlijk, hetgeen eenieder, die weI eens per roeiboot
naar Uterwijk is geweest, zal beamen, want de afstand he
draagt nog aItijd zo'ri twee a drie kilometer.

Bij bodemonderzoek in de omgeving van de Bovenkerk trof
men een twintigtal meters landinwaarts vanaf de Koorn
marktspoort een stuk van een muur aan, die naar structuur en
afmeting een deel van een 13de eeuwse stadsmuur moet
zijn 39). Dit zou een verster king betekerien van mijn theorie,
dat omstreeks 1335 de IJ sselmuur van Oorgat tot aan het
Oude Raadhuis verlegd is. Dit zou tevens betekenen, dat de
Koornmarktspoort niet voor 1335 gebouwd kan zijn.

Laten wij thans eens beiien waar de verschillende openbare
gebouwen gelegen waren en welke conclusies wij daaruit
kunnen trekken. Het Raadhuis lag, zoals ik aantoonde, in de
buurt van de St. Nicolaaskerk. Wanneer deze kerk is ge
bouwd, is niet met zekerheid vast te stell en. Recente opqravin
gen tooriden aan, dat de huidige kerk twee voorgangers moet
hebben gehad. De derde en laatste kerk zou in 1369 zijn ge
bouwd door Rutger van Ceulen. De tweede bouw yond, voor
zichtig geschat, plaats rond 1250', terwijl de eerste en oudste
kerk uit de 11de eeuw zou dateren. Deze oudste kerk ligt
ongeveer anderhalve meter lager dan de omringende Koorn
markt, of liever. de markt en omringende straten zijn opqe
hoogd, hetgeen een bevestiging is van mijn theorie, dat hier
sprake moet zijn van terpvorming. Men kan aanncmen, dat
sinds de 13de eeuw het water voortdurend is gestegen, het
geen verhoging van dijken en woongronden noodzakelijk
maakte. .

Over de St. Nicolaaskerk, die ten tijde van de stadsuitleq
ging dienst deed, de tweede dus, is weinig positiefs te ver
tellen. In 1337 kan zij echter niet zeer groot zijn geweest,
want in dat jaar bestond de bezetting uit 1 cureit en4 kapel-

38) Van Engelen van clerVeen, De bedijkinqenz. bIz. 4.
39) G. D. van der Heide, Opgravingen te Kampen. Kamper Almanak

195'1/2, blz. 139.
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laans. In 1342 worden genoemd: 1 curiet, 2 kapellaans en
3 vicarissen 41). Voor een middeleeuwse kerk was dit een
zeer kleine bezetting, want in die tijd waren aan een kerk ge
woonlijk vee! meer geestelijken verbonden. In 1581 begint
het er een beetje op te lijken, want dan telt men 1 pastoor,
7 kapellaans, 8 klerken en minstens 25 vicarissen.

Doch laat ons zien welke geestelijke insteIlingen verder nog
aanwezig waren. Een aanknopingspunt hiertoc biedt een tes
tament van 1339 42) Hierbij worden giften toebedeeld aan:
de wedeme (pastorie); de St. Nicolaaskerk: heer RoeIf Lau
rens (pastoor); elke priester die te Kampen woont; de tim
mering van de minderbroeders; het convent der minderbroe
ders; elke breeder die te Kampen geboren is; elke breeder die
te Kampen woont; de heilige geest; ,,_darhoven in dat con
vent"; "dat buten in dat nye convent"; "elken zuster vander
Oerden": de armen. Men ziet, de gehele geestelijke stand en
alle insteIlingen zijn bedacht en het is niet waarschijnlijk dat
iemand is vergeten.
Het convent "dar boven" is het bagijnenconvent bij de St.

Nicolaaskerk, anders genoemd "dien baghinen daer boven bi
der kerken", die in 133743) voor het eerst worden genoemd,
waarmede niet gezegd is, dat dit convent niet ouder kan zijn.
Het .mye convent dar buten" is ongetwijfeId het Buiten
convent, dat in de Nieuwstraat bij de O.L. Vrouwenkerk
lag en dat niet ver voor dat jaar (1339), doch vermoedelijk
na de ommuring gesticht zal zijn. Ook de zusters van het
St. Michielshuis op de Oert te Brunnepe (vander Oerden )
stappen in 1339 de historic in. De minderbroeders worden
voor het eerst vermeld in 1325 44) als zij een gift ontvangen
"ad structuram fratrum minorum". In 132745) wordt ge~
noemd een .vaream iuxta Iratres" en in 1328 46) een gift "ad
ecclesiam fratrum minorurn". Ook zij waren klaarblijkelijk aan
het bouwen, zodat de vraag gewettigd is, of het klooster ver
voor 1325 zal zijn ontstaan.

Het- Heilige Geestgasthuis is al zeer oud. Her wordt reeds

41) Ibidem nr. 780.
42) Oudste Foliant, fol. 52v.
43) Kosrnann-Putto, Kamper Schepenacten nr. 692.
404) Ibidem nr. 213.
'f5) Ibidem nr. 285.
46) Ibidem nr. 313.
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vermeld in 131847). Men heeft tot nu toe aangenomen, dat
het altijd ge1egen heeft in de buurt van de Gasthuisstraat,
doch in 133348) wordt verrneld een erve "dat leghet bi den
Hileqhen Ghyste. tuscen der Nyerstrate ende dien Burcwal".
Ook. dit gasthuis lag dus eertijds in het oudere stadsgedeelte
en is na de uitlegging der stad verplaatst.

Men merke op, dat in genoemde .liist van giften niet voor
komen de 0.1. Vrouwenkerk ,het St. Geertruiden Gasthuis en
de St. Jorienskapel te Brunnepe. De St. Jorienskapel enTier
berghe werd in 1350 gesticht te Brunnepe door Henrie Snaq
ghe en zijn vrouw, ten behoeve van "oer armer vrenden ende
voert arrner scyprnans ende anders armer luden 49)". Het was
dus een gasthuis met kapel. Deze instelling blijkt weinig
levensvatbaarheid te hebben gehad, want in 1409 werden de
gebouwen overgedragen aan de zusters Augustinessen, even
weI met de bepaling, dat de kerkdiensten openbaar zouden
zijn. De bewoners van Brunnepe had den hier dus kennelijk
belanq bij.

Wanneer het St. Geertruiden Gasthuis gesticht is, is niet
bekend. In 1371 schonk Herman die Goltsmit zijn goederen
aan het H. Geest Gasthuis, "MeIysgasthuus" en tot de timme
ring van de Broederkerk 50). Drt Melysgasthuus moet het St.
Geertruiden Gasthuis zijn, aangezien het H. Geest Gasthuis
met name wordt genoemd en in die tijd nog geen andere gast~
huizen in Kampen bestonden. Met "Melys" is misschien be
dodd Me1ys Putte, schout van Kampen, die omstreeks 1368-
1370 stierf. "

De 0.1. Vrouwenkerk wordt voor het eerst vermeld in
1350, maar dan ook meteen viermaal 51), als men giften
schenkt voor de timmering. In 135352) werd bepaald c.dat
men sal geven toe sanckwyne Sente Nijclaweskercken ende
Onser V rouwenkercken VI schild en, der Broderkercken V
schilde, dien heylighen Ghieste II schilde ende Sente Georys
to Bronepe 12 gr.". Gezien dus het Ieit, dat in 1350 giften
voor de bouw worden vermeld en in 1353 een nieuwe regeling

47) Ibidemnr. 34.
48) Oudste Foliant, fol. 33v.
49) Ibidem,fol. 70.
50) Collectoriumfol. 66 (G. A. Kampen, inv. nr, 7).
51) Kossmann-Putto,Kamper Schepenacten nrs. 900, 901, 902, 905.
62) Oudste Foliant, fol. 129v.
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voor de miswijn wordt ingevoerd, ben ik geneigd te veronder
stellen, dat de O.L. Vrouwenkerk niet ver voor 1353 zal zijn
gebouwd. Arend toe Boecop verhaalt in zijn kroniek, dat op
de plaats van de O.L. Vrouwenkerk een kapel van de Twaalf
Apostelen heeft gestaan. Dit is niet te controleren, maar on
waarschijnlijk is het niet. Men kan zich namelijk afvragen,
waarom ongeveer tcqelijkertijd de O.L. V rouwenkerk en de
St. Jorienskapel zijn gebouwd. Verrnoedelijk kerkten de Brun
nepers en de visserlieden, die te Brunnepe aanleqden, in. de
kapel van de Twaalf Apostelen, die immers buiten de stads
muur was gelegen. Toen dit deel van de Hagen binnen de
stadsmuur werd getrokken, ontstond de behoefte aan een
eigen bedehuis, de St. Jorienskapel. We zouden hier dus te
maken hebben met een zeer vroeg staaltje van onafhankelijk
lijksheidszin van de Brunnepers, die imrners alles afzonderlijk
willen hebben. Doch hoe het ook zij, de openbare gebouwen,
die v66r 1335 bestonden, waren gelegen in het oudere stads
gedeelte tussen Oorgat en St. Jacobsteeg. Gebouwen als
Vleeshuis, Oude Raadhuis, H. Geestgasthuis, O.L. Vrouwen
kerk en Buitenconvent zijn eerst gesticht na de stadsuitleq
ging, dus na 1335.

Welk gebied van de Hagen omstreeks 1335 werd ornmuurd,
is niet met zekerheid te zeggen. De veronderstelling is weI ge~
maakt, dat de bepaling van 1387 53), die spreekt van .xlrie
brede steghe in den Haghen die dwers dore gaet de de sche
pen genghen" de Botervatsteeg moet zijn en dat hier een
stadsgracht gelopen heeft. Men heeft de naam "Bottervaar~
dersteeq" geopperd. Afgezien van de vraaq, of botters reeds
in de 14de eeuw voorkwamen, kan de steeg met evenveel
recht genoemd zijn naar een huis waar een botervat uithing.
Dit laatste blijkt inderdaad het geval te zijn. Tevens impliceert
het bestaan van een waterloop nog niet dat daar ook een
muur heeft gestaan. Bedoe1debepaling van 1387 spreekt van
"ghengen" en niet van ghaen", zodat wij mogen aannerrien
dat dit water inmiddeis gedempt was of aIthans niet meer
bevaarbaar was voor schepen. Het is waarschijnlijk, dat ter
hoogte van de Botervatsteeg een zijl ge10pen heeft - de
.maeste zijl", die enige malen voorkomt -, doch deze stond
m.i. niet in verbinding met de Burqel, want die liep toen zo-

53) Boek van Rechten, fol. 36v.
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ver nog niet door, maar met de stadswetering, die aehter de
Vloeddijk langsging en vermoedelijk in de Reve uitmondde.
In een rekening van 1589 54) vond ik de benaming "botter~
vat of zijlsteqe", doeh omtrent een muur ter plaatse zijn geen
bewijzen gevonden.
Vermoedelijk heeft men in 1337 het gebied tot aan de

tegenwoordige Hagenkade binnen de ommuting getrokken.
Dit, is eehter niet met zekerheid vast te stellen, want dit hangt
af van de plaats waar wij de Wiltfang of Wiltgane moeten
zoeken. Op de kaart van Blaeu is de 'Wiltfanck een toren
buiten de Burgel aan de stadsqracht, gdegen op het terrein
van de Gasfabriek. Op de inwonerslijst van 1573 ligt de
Wiltfanck eveneens daar, doeh er blijkt ook nog een Oide
Wiltfanek te hebben bestaan, die lag op de hoek van Haqen
kade en IJ sselkade.
In 133355) is sprake van een tijns "van den Molenberghe

bi den Wiltgane ende die Molenbergh zael wesen also bred
alse die twe hoeve bred sint, in die Isele toe ende neyt mer.
Ende ware dat zake dat die Molenberghe en weeh brake jof
dat die mode neyt gaen en moechte dat zael wesen toer see
pene kennesse die daer eoemen soelcn". In 1329 56) getuigden
enige lieden: "dat men den dye nyet en solde enieh manlie
poeten daer die moe1enhinder van moehte hebben van winde.
Voertmer soe tugen sie dat sie zoelen hebben eynen gane
over den dye up die moe1eende of dier moe1eover den grave
toe ghane. Vortmer die grave die Ieghet tusseen die Molen
berghe ende den dyeke die hoert half toe den Molenberghe
ende ha1f toe den dyeke ende van der he1ft van den greven
in die Ysele toe dat hoert toe den Molenberghe ... "
Uit het bovenstaande blijkt, dat de Molenberg en de Wilt

fane bij elkaar Iagen en wel buiten de stad tussen een dijk
(de Iatere Oudestraat) en de Ijssel. In 134757) - dus na de
ommurinq - werd eehter verhuurd de grote toren op de
Wiltfang met twee bogen, zodat men mag aannemen, dat
tussen 1333 en 1347 de Wiltgane en mogelijk ook de Molen
berg binnen de ommuring is gekomen. Op de kaart van Blaeu

64) Rekening Geestelijke Goederen Sonnenberg (G.A. Kampen inv. nr.
1922, jr. 1589).

'56) Ibidem nr. 465.
56) Ibidem nr. 346.
57) Ibidem nr. 890.
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ligt op de hoek van Hagenkade en IJsselkade een ronde hcoq
te, die een molenberq geweest kan zijn en in 1573 lag daar de
Olde Wiltfanek. Het is allemaal heel loqisch, doch er is een
moeilijkheid. Llit de archiefstukken blijkt namelijk, dat bij de
Wiltganc ook een Waterstraat Jag. Zowel de Wiltgane als de
Waterstraat zijn zeer oud. De Wiltqanc wordt voor het eerst
verrneld in 131658) als sprake is van een huis "apud Wilt
qanc". In 131959) werd vertijnsd "sextam partem de 'Wilt
ganc", hetgeen doet verrnoeden, dat de Wiltganc gcen toren
doch een stuk land was. In 1331 60) liet Johan van Wilsum
een huis zetten "bi der Waterstrate an dien Wiltqanc alse bi
ons' hete". De Waterstraat is een der oudste straten van
Kampen, want in 1315 maakten schepenen een verordening
op het bouwen in Oudestraat en W aterstraat, dit in ver
band met de miming die de buren elkaar moesten doen. Deze
verordeninq werd eerst in 1335 toepasselijk verklaard op de
Nieuwstraat en de Burqwal. terwijl in 1339 de Hofstraat
volgde. Men zou dus verwachten dat de Waterstraat in de
omgeving van de St. Nicolaaskerk - de oudste stadskern -
lag, hetgeen ook valt af te leiden uit een acte van 1338 61).
waarin sprake is van een huis en erve "dat leghet bi der Olde
strate half an die Waterstrate tusscen Herman van den Vene
en Herman van Vollenho". Herman van den Vene woonde.
zoals ik aantooride, naast het Dinchues "voer bi der strate".
Hieruit zou men geneigd zijn af te leiden, dat een nag oudere
Wiltgane bestaan moet hebben, die in de omgeving van de
St. Nicolaaskerk was ge1egen.

,~ Ik geloof, dat dtt inderdaad het geval is geweest. M.i. 'is
namelijk in de omgeving van de St. Nicolaaskerk rond 1335
veel veranderd. Allereerst is daar een nieuwe IJsselmuur ge~
legd. In 1335 6.2) verklaarden Aernolt van der Lake en Foyse
Scelwart "dat zie Randolve geloeft hebt dad zie van der
Waterstrate toden Olderstraten wart ene mure zollen leggen
alzo dicke alzo hoge ende alzo lang ende alzulken fundament
alze Randolf bider Olderstraten gdeeeht heft up dad zelve
erve". Deze muur is ongetwijfe1d een stadsmuur. In de acte

58) Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten nr. 100.
59) Ibidem nr. 60.
60) Ibidem nr. 3194.
61) Ibidem nr. 641.
62) Ibidem nr. 829.
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van 134763), waarbij "den groeten toern up den Wrltqanc"
verhuurd werd en waarbij mede verhuurd werden "twe bo
ghen ende enen steen ter Olderstraten ward ende ter Water
straten ward", staat tevens "alsover alset der stad behoert",
waaruit duidelijk blijkt,· dat niet alleen de stad, doch ook
particulieren aandeel in de stadsmuur hadden, zoals ook bij
de oude muur het geval was. Het feit, dat twee personen een
muur leggen tussen de Oudestraat en de Waterstraat maakt
het waarschijnlijk, dat het muurstuk twee erven breed was en
tevens dat de Waterstraat parallel liep aan de Oudestraat.
Bij de Waterstraat lag de Wiltganc. Dat in deze hoek bij de
IJssel-dus in de omgeving van het Oorgat-ook een rnolen.
berg lag, toont oris de kroniek DeAnnalibus quaedam nota 64 ) :

"Anno 1490wort dat stuck muers ge1echtvan den Molenberg
gaende achter St. Brigitten cloesrer mitten toernc". Bedoelde
muur is ge!egd i.v.m. een volgende uitlegging van de stad,
waarbij het gedeelte achter de Vloeddijk bij de stad werd qe
trokken, Het gedeelte van de Haqenpoort af was reeds na
1475 ge!egd, zodat derhalve bedoelde molenberg in de hoven
stad gelegen was.
M.i. was de Waterstraat ge!egen tussen de Venestraat en

de tegenwoordige Prinsenstraat. Ik geloof namelijk, dat voor
1335 de Ooste!ijke zijde van de Oudestraat met een flauwe
boog doorliep over de Koornmarkt (om de Kerk lieen, die
kleiner was) en eindigde bij de Bovenste Poort (Graafschap)
(zie afbeelding 2). Dit is riamelijk de oorspronkelijke loop
van de Ijsseldijk. waaraan de huizen van de Oudestraat zijn
ontstaan. De Venestraat is van jongere datum en komt b.v.
in de Oudste Foliant niet voor. Deze straat bestond wel; doch
men had geen behoefte aan een afzonderlijke benaming. om
dat hij een dee! was van de Oudestraat. De aanduiding "voer
bi der strate" of "boeven bi der kercke" was voldoende. Eerst
toen de Ijsselmuur verlegd was en de Koornmarktspoort orn
streeks 1335werd gebouwd. zijn de huizen op de Koornmarkt
weggebroken, waardoor de- Koornmarkt ontstond en de
Venestraat een afzonderlijk straatje werd, dat zijn naam ont
leende aan de Farnilie van den Vene, die daar ook reeds veer
1335 woonde,

(8) - Ibidem nr, 890.
64) Liber Diversorum C (G.A. Kampen, inv. nr. 10).
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De erven aan de Oostzijde van de Oudestraat strekten ach
ter aan de oude Ijsselmuur, met dien verstande, dat langs
de mum een voetpad was opengehouden i.v.m, de stedelijke
verdediging. Zo is bijvoorbeeld ook de Burgwal ontstaan en
er is geen reden om aan te nemen dat het aan de IJsselkant
anders zal zijn geweest. Een dergelijk pad was m.i. de Water
straat en door deling van erven ontstonden hier lanqzamer
hand huizen. Toen de mum werd verplaatst en de huizen
"achter de nije mum" ontstonden, terwijl ook de Wiltfanc
werd volgebouwd, is dit straatje verdwenen. Op de kaart van
Utenwael (zie afbeelding 3) ziet men tussen de Prinsenstraat
en de Venestraat echter nog huizen, die dwars liggen, hetgeen
kan wijzen op een steegje dat daar gelopen heeft.

Nanninga Llitterdijk neernt aan, dat de Waterstraat dezelf
de is als de Voorstraat '65). Waarop hij dit grondt begrijp ik
niet, want de Voorstraat is duidelijk later ontstaan. In dit ver
band is het interessant de oude plattegronden te bezien, die
vee! over de ontwikkeling van de stad vertellen, Het is evi
dent, dat de stad bij stukkcn en brokken is gegroeid. Het ge~
deelte tussen St. Nicolaaskerk - Oudestraat Westzijde -
Brocderstraat - Burgwal is een voorbeeld van systematische
groei, die niet door natuurlijke hinderpalen werd belemmerd.
In de oudste archiefstukken treft men nog erven aan, die
strekten van de Oudestraat tot aan de Burgwal. De Nieuw
straat en Hofstraat zijn namelijk later ontstaan door deling
van erven, die niet ver voor 1300 zal zijn ingetreden. Het
gedeelte tussen Broederstraat en Hagenkade is eveneens een
organisch geheel, doch het past zich niet aan bij het eerder
genoemde stadsdeel. De Hofstraat en Nieuwstraat b.v. lop en
zoals gezegd niet rechtlijnig in het Buitenkwartier door. Dit
gedeelte lag dan ook oorspronkelijk buiten de mum, zoals ik
aantoonde. De huizen aan de Oostzijde van de Oudestraat
tusseri St. Nicolaaskerk en Oude Raadhuis vertonen een weer
qeheel ander beeld. Mogelijk zijn deze huizen later gebouwd
dan die aan de overzijde, doch omtrent 1300 stonden zij er in
elk geval reeds. Tussen deze huizen lagen maar liefst dertien
stegen (thans twaalf), die voor het merendeel zeer smal
waren en zijn. Ook dit is verklaarbaar. De stegen zijn name-

65) Mr. J. Nanninga-'ilitterdijk, Geschiedk. Overz. en Merkwaardigh.,
fo!' 74.

303



lijk oudtijds geen publieke straten geweest. De erven in de
Oudestraat strekten tot aan de oude IJsselmuur en tussen de
huizen waren gangen voor prive-qebruik en mogelijk ook om
in tijden van gevaar snel de muur te kunnen bereiken. Eerst
toen de muur verlegd werd en grond vrijkwam voor huizen
"achter de nye muur' kregen deze steegjes een publieke func
tie. Indien de Voorstraat gelijktijdig met de Oudestraat zou
zijn ontstaan, zouden de steegjes ongetwijfeld breder en ver
moedelijk minder in aantal zijn geweest.

Al met al komt de theorie, dat in 1335 het gebied tot aan
de Hagenkade ommuurd is, op zeer losse schroeven te staan
nu blijkt dat de Waterstraat met Wiltganc en Molenberg in
de bovenstad lag en. Toch acht ik het aannemelijk, op hier
voren verrnelde gtonden, dat in elk geviJl de O.L. Vrouwen
kerk en het Buitenconvent na 1335 zijn qesticht in het deel
der stad, dat niet lang daarvoor ommuurd was.

Tevens blijkt, dat bij de uitlegging van .de stad in 1335
reeds vrij veel bebouwing buiten de muur was ontstaan. Een
bepaling in het Boek van Rechten van 1327 gelastte degenen,
wier goed meer waard was. dan 200' pond c1eyne, binnen de
muren te komen wonen, terwijl het bouwen en verbouwen
van huizen buiten de mum verboden werd. Vee! schijnt dit
niet geholpen te hebben. want de Broederstraat bestond reeds
in 1335 en ook worden huizen in de Nieuwstraat genoemd,
die "op de naeste zijl" 66) gelegen waren. Overigens is dit
niets bijzonders. Het bestaan van een stadsrnuur impliceert
niet, datbuiten de muren geen huizen stonden. Dikwiils waren
daar huizen en zelfs straten verrezen, zodat uitlegging van de
stad in feite betekende, dat de bestaande bebouwing met
eventueel een stuk grond voor uitbreidinq binnen de muren
werden getrokken.
Een volgende vraag is, wat wij onder "De Hagen", welke

naam enige malen is gevallen, moeten verstaan. Volgens de
kaart van Blaeu is de Hagen het stadsdeel, dat buiten de
Hagenpoort gelegen was. Maar hoe was de situatie in de veer
tiende eeuw en zo mogelijk daarvoor? Ik heb reeds vermeld,
dat een erve in de Broederstraat in de Hagen blijkt te liggen,
voor mij een reden om te onderzoeken wat het woord .Jiaqe"

66). Kossmann-Putto. Kamper Schepenacten nrs, 726 (1340) en 744
(1342).
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kan betekenen. De auteur van het Middelnederlands Woor~
denboek komt op de verhelderende gedachte, dat "hage" wei
eens hetzelfde zou kunnen zijn als "haag" en ik had dit zelf
ook alreeds vermoed, maar al met al komen we er niet veel
verder mee. Het viel me echter op, dat in de Oudste Foliant
veelvuldig "hagen" worden vermeld. Het blijken dijkzomen
te zijn, die met houtgewas beplant waren. In deze tijd waren
de binnendijkse landen reeds weidegebied geworden, terwijl
de buitenlanden en de dijkzomen het "houwenholt" leverden,
dat als brandstof werd gebruikt. Ook buiten het gebied van
Kampen treft men hagen aan, o.a. de Isselmuedener hagen in
Mastenbroek en de stadshagen bij Zwolle. En in het graaf~
schap Holland blijkt deze term ook niet onbekend, want daar
yond men "des graven hagen", het latere 's-Gravenhaqe.
Tevens trof het mij, dat de Kamper schepenen veelvuldig
schrijven "in de hagen", zelfs als aanduiding boven lijsten
van schotsgelden e.d., en niet "de Hagen". Ik houd het daar
om voor mogelijk, dat oorspronkelijk "de Hagen" geen eiqen
naam was, maar dat men simpelweg wilde aanduiden het
land, dat binnen een bepaald rechtsgebied gelegen was.M.i.
was het begrip haag synoniem met "dijk" in de betekenis van
grensscheiding. Dit blijkt onder meer uit de Zendijker Hagen,
die oudtijds de grens vorrnden tussen de marken Oosterholt
en Wilsum -, (Deze hagen zijn ongetwijfeld diiken geweest,
aangezien hier de Zeneke Iiep, die in open verbinding met de
IJsse! stond, hetgeen bedijking noodzakelijk maakte.)
Dit zou betekenen, dat men met het begrip "in de hagen",

of "in onser hagen" hetzelfde bedoelde als: binnen de stads
vrijheid, en nog ouder: binnen onze marke. We zien namelijk,
dat de Hagen geen vastliggend toponimicum is, want de om
geving van de Broederstraat wordt "in de hagen" genoemd
zolang de ommuring nog geen feit is. Als de mum opschuift,
schuiven ook de Hagen op, totdat men op zeker moment de
oude betekenis van het woord niet meer weet en "de:Hagen"
als eigennaam qefixeerd blijft op het stadsdeel buiten de Ha
genpoort. Eerst als de oude betekenis van het woord ver
geten is en niet eerder, kan het gebeuren dat een naam als
Hagenerbroek opduikt.
Voorts is de term "vrijheid" voor het gebied buiten de

mum, dat onder de stedelijke jurisdictie viel, niet zeer oud --
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voor de 15de eeuw trof ik het in Kampen niet aan +:: terwijl,
naar mij bleek, het begrip "hagenpoorter" ook in andere plaat
sen hetzelfde betekende als "buitenburger". Hieruit kid ik at
dat "in de hagen" een ander en ouder woord is voor "in de
stadsvrijheid". Tenslotte dit: uit de archivalia blijkt, dat in de
stadsmarke van Kampen en zelfs in het buitendijkse land men
sen woonden. Het is niet aan te nemen, dat deze mensen niet
schotplichtig waren als die van Brunnepe het wel waren. In
de lijsten komen echter alleen de vier stadsespels, de Hagen
en Brunnepe voor. Daarom zullen wij hen moeten zoeken
onder de Hagen.

In verband hiermede kan men zich verdiepen in de vraag,
hoe oudtijds de positie van Brunnepe was. De naam wordt
voor het eerst genoemd in 1320, doch dit zegt niets, aangezien
de schepenacten eerst in 1316 ~ en dan nog fragmentarisch
~ beginnen. Niets wijst erop, dat Brunnepe vanuit Kampen
ontstaan is en tevens blijkt uit geen enkel gegeven, dat Brun
nepe jonger zou zijn dan Kampen. Vermoedelijk is het om
gekeerde het geval. Van der Heide oppert de mogelijkheid,
dat de oudste St. Nicolaaskerk gesticht is door immigranten,
die verrnoedelijk uit het Rijnland kwamen. Hij leidt dit af
uit de structuur van de kerk, die niet zomaar een dorpskerkje
is, maar een gebouw van meer verfijnde structuur. zoals in
de omgeving van Keulen gevonden zijn. De kerk is evenwel
gebouwd op een ondergrond, die volkomen oriqeschikt was,
zodat men geneigd is te veronderstellen, dat de bouwers
van de gesteldheid van de bodem onkundig waren 67). Met
andere woorden: de nieuwkomers hebben zich een ondeuqde
lijk stuk grond laten aansmeren.
De veronderstelling, dat de handelsplaats Kampen gesticht

is door een groep vreemde kooplieden is alleszins aannemelijk,
althans aannemelijker dan de theorie, dat de stad gesticht zou
zijn door loslopende bannelingen en zwervers. Gezien het Ieit,
dat in de 12de eeuw reeds eeuwenlang een georganiseerde
handel bestond en de koninklijke hanzen, gesteund door de
landsheer. hun privileges wisten te doen eerbiediqen, is het
niet waarschijnlijk dat outsiders ook maar de kans zouden
hebben gekregen om ergens handel te drijven.

67) G. D. van der Heide, Enkele aanvullende gegevens over de opqra
vingen in de Boven- of St. Nicolaaskerk te Kampen. Kamper Almanak
1962/3, bbl. 179.
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Opvallend hierbij is, dat in de tweede helft der 12de eeuw
de belangrijkste handelsplaats van deze gewesten, namelijk
Tiel, sterk achteruit ging en spoedig nauwelijks meer mee
telde 68). Ik houd het voor mogelijk, dat door een wijziging
van de handelsroutes de stad Kampen niet aileen de recht
streekse opvolger van Tiel is geworden, maar tevens, dat
Kampen door Tielse kooplieden is gesticht. Deze stad was
immers zeer sterk op de Duitse landen, met name op het Rijn
land georienteerd en het is bovendien niet waarschijnlijk, dat
de T'ielse kooplieden de verzanding van hun vaarwaier en de
teruggang van hun handel werkeloos hebben aangezien. In
de zestiende eeuw zien wij hetzelfde gebeuren als Kampen
haar positie definitief moet afstaan aan Amsterdam. Dan
nemen vele kooplieden het verstandige besluit naar Amster
dam te verhuizen en verdwijnen hun nam en uit de Kamper
archiefbronnen.

Doch om op Brunnepe terug te komen, als het waar is dat
de stad Kampen gesticht is op het grondgebied van een marke,
dan moet het land gekocht zijn van de markebewoners als
corporatie en het is alleszins aannemelijk, dat zij de koop
lieden het liefst zover mogelijk uit de buurt hidden. Het is
niet ondenkbaar, dat het zwaartepunt van de marke in Brun
nepe en niet in Kampen heeft gelegen en tevens is het aan
ncmelijk, dat, lang voordat Kampen opkwam als handels
plaats, in Brunnepe mensen woonden, die ter visvangst voe
ren. Want niet aIleen wordt in 1343 69) nog een vismarkt "op
den Oerde" verrneld, maar tevens lag Brunnepe als we het
kaartje van de Zuiderzee bezien (afbee1ding 1) eigenlijk veel
gunstiger dan Kampen.
Ook de regeringslijsten leren ons het een en ander. In de

zestiende eeuw, toen het laatste restje van volksinvlocd ver
dwenen was, bestond het college van hoofdlieden voor Brun
nepe uit 1 schepen, 1 raad en 2 meentslieden, die van Raads
wege benoemd werden en die te Kampen woonden. In die tijd
werd Brunnepe dus volledig vanuit Kampen bestuurd. In het
begin van de 14de eeuw lag de situatie eniqszins anders. Toen
yond men als hoofdlieden: 1 schepen, 1 raad en 2 burgers, die
allen te Brunnepe qeerfd waren. In deze tijd treffen wij der-

-
68) Mr. J. B. Akkerman, Het koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar

1000. Tijdschr. voor Rechtsgesch., 1962, dl. XXX.
69) Kosmann-Putto, Kamper Schepenacten nr. 828.
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halve schepenen en raden van Kampen aan, die te Brunnepe
of in de Hagen woonden of althans er een erve bezaten. Deze
mensen namen actief deel aan het bestuur van de stad en alles
duidt op een gelijkberechtigdheid. waarbij de bewoners van
Brunnepe en de Hagen evenzeer keurbaar waren als de bur
gers binnen de muren. Waarschijnlijk stuiten wij hier op een
bestuursvorm, die ouder is dan de stedelijke en vermoedelijk
stamt uit de tijd van de marke (van Brunnepe?). Bedoelde
bestuursvorm heeft zich na de verleniging van stadsrecht nog
enige tijd kunnen handhaven, maar is bij het groter en rijker
worden van de stad tenslotte door het monopoliserend stads
bestuur verdrongen.
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