
Enige aspecten van de sociaal-economische
ontwikkeling der steden Zwolle, Deventer en Kampen
met het Sallandse achterland in de jaren 1795-1940

door C.N. Fehrmann

Inleiding.

De grote staatkundige veranderingen die gedurende het tijdvak
1795-1813 in Nederland hun beslag kregen, zijn tevens van grote
betekenis geweest voor de loop van onze geschiedenis op econornisch
en sociaal gebied. De Nationale Vergadering, die in het jaar 1796
bijeen kwam, ging uit van de een- en ondeelbaarheid van ons land en
de gelijkheid van al zijn burgers voor de wet. Toen na de staatsgreep
van 22 Januari 1798 de vernietiging van de gewestelijke souvereiniteit
een feit was geworden, werden geleidelijk aan de gevolgen op sociaal
en economisch gebied van dit gebeuren merkbaar. Tal 'van bepalingen,
die tot nu toe het verkeer tussen de provincies onderling ernstig
hadden belemmerd, werden opgeheven. De achterstelling van het
platteland ten opzichte van de steden verdween. Men smolt de
gewestelijke schulden samen tot een nationale en tevens werd een
poging gedaan om het bedrijfsleven te bevrijden van de knellende
banden van het gildenwezen. Daarnaast kwam een scheiding tussen
staat en kerk tot stand hetgeen, althans voor de wet, leidde tot
emancipatie van katholieken, joden en protestantse dissenters. Op het
platteland werden de (nog maar weinig betekenende) heerlijke
rechten afgeschaft.
In deze periode begon men ook te beseffen, dat het nuttig kon zijn
onze economie in nationaal verband te zien. V66r 1795 was hiervan
geen sprake geweest. De Staten-Generaal had den in de 17e en 18e
eeuw nauwelijks enige bemoeienis met ons economisch leven en
grepen aileen incidenteel in wanneer bijvoorbeeld onze overzeese
handel werd bedreigd. Tijdens de oude Republiek der Zeven Ver
enigde Nederlanden was de chaos op economisch gebied dan ook groot
en deze werd nog verergerd door gebrek aan eenheid op ret gebied
van de munt, de posterijen en de belastingen. Elk gewest, ja elke stad
van betekenis, bevorderde in de 17e en 18e eeuw zijn economische
belangen naar eigen inzicht. Van samenwerking of onderling overleg
was nauwelijks sprake.
Zoals reeds is gezegd, werd eerst tijdens de Bataafse republiek een
streven merkbaar om ook in dit opzicht met het verIeden te breken. In
1797 werd een Agent voor de Nationale Economie aangesteld.
Het is een bekend feit, dat vooral na de Vierde Engelse oorlog
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(1780-1784) de economische toestand van ons land veel te wensen
overliet. De tijd van de Nederlandse suprematie op handelsgebied was
toen definitief voorbij. Holland was niet langer meer de grote
stapelmarkt van Europa en onze kooplui werden steeds honkvaster of
vluchtten in de geldhandel ,
Ook de nijverheid ging hard achteruit. De eens zo bloeiende
textielindustrie in het westen van ons land, raakte na 1750 geheel in
het slop.
Een lichtpunt in dit tijdperk van verval was de toestand waarin de
landbouw zich beyond. In tegenstelling met de koopman en de
industrieel, ging het de boer in de tweede helft van de 18e eeuw niet
slecht. Hij profiteerde onder meer van veranderde economische
inzichten: de physiocraten bestreden het mercantilisme en betoogden,
dat niet de nijverheid, maar landbouw en veeteelt de bronnen van aile
rijkdom waren.

OVERIjSSEL IN 1795.

Willen wij ons een juist beeld vormen van de sociaal-cconornische
toe stand, waarin Overijssel zich omstreeks 1795 beyond, dan zal
voorop gesteld moeten worden dat onze provincie, gelijk trouwens aile
landgewesten, in de 17e en de 18e eeuw slechts een uiterst bescheiden
aandeel heeft gehad in de middelen van bestaan die het west en van ons
land - Holland voorop - in deze eeuwen zo rijk en welvarend hadden
gemaakt. In vergelijking met de zeegewesten, behoorde Overijssel in
die eeuwen tot de achtergebleven gebieden.
WeI lag het zwaartepunt in dit gewest - als van ouds - nog steeds in
het Ijsseldal. De daarin gelegen drie belangrijkste steden, in historische
volgorde Deventer, Kampen en Zwolle, waren echter allang over hun
hoogtepunt heen en konden, in tegenstelling met de bevolkingscentra
in het Westen, stille plaatsen genoemd worden. Kampens int ernatio
nale vrachtvaart was in het begin van de 17e eeuw geheel ten onder
gegaan en ook de overzeese verbindingen van Deventer en Zwolle
betekenden weinig meer. Toch hadden deze drie steden, zij het dan
ook op een heel wat lager niveau dan in de Middeleeuwen, zich als
regionale centra van betekenis nog weten te handhaven. Dit had
verscheidene oorzaken. In het politieke leven speelden zij nog steeds
een rol. Tezamen met de Ridderschap, hadden zij het gewcstelijke
bestuur in handen en hun aanzienlijke garnizoenen moesten in tijd van
oorlog de Ijssellinie verdedigen. Belangrijk was ook hun verzorgende
functie ten opzichte van hun achterland. Dit gold vooral voor
Deventer en Zwolle.
Aileen Zwolle kon er in de 18e eeuw nog op bogen een internationale
handelsfunctie van enige betekenis te vervullen. De stad was een
belangrijke schake! in het transito verkeer tussen Holland en West-
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Duitsland. Zij was dan ook de volkrijkste van de drie IJsselsteden en
overtrof in 1795 met haar ruim 12.000 inwoners zowe! Deventer als
Kampen, die toen slechts respectievelijk 8200 en 6200 zielen telden.
De stad Kampen was sinds de Midde!eeuwen weI het meest achteruit
gegaan, een gevolg van de ondergang van haar internationale vracht
vaart, haar excentrische ligging, gering achterland en slechte land
verbindingen. In de tweede he!ft van de 18e eeuw begon oak in deze
stad de textielindustrie tekenen van verval te vertonen.
Maar, als wij rekening houden met het niveau, waarop de drie
IJsse!steden zich al enige eeuwen bevonden, kan toch niet gezegd
worden, dat hun economisch beeld zo bijzonder ongunstig was. Van
een grote teruggang in de 18e eeuw, zoals in dit tijdperk in
verscheidene Hollandse steden wel te constateren is, was hier geen
sprake, al gewagen tal van berichten over een grote armoede onder de
lagere bevolking. Maar het pauperisme was in die jaren een nationaal,
zelfs een Europees verschijnsel.
Was het stedelijk leven in Overijssel aan het einde van de 18e eeuw nog
hoofdzakelijk in de drie IJsselsteden geconcentreerd, de overige delen
van de provincie waren, op kleine, stedelijke centra na, nog uitge
sproken agrarisch, zoals het weidegebied in het noordwesten, de zand
en veengronden in het noordoosten en de zandgronden van Salland en
Twente. Ook was er nogvee! woeste grond.
Op de zandgronden was van enige welvaart nauwelijks sprake, de
agrarische bevolking in dit gebied produceerde daar vrijwel uitsluitend
om in de eigen, zeer geringe, behoefte te kunnen voorzien; het vee
werd voornamelijk voor de mest gehouden. Men kon hier nog spreken
van een vrijwel gesloten volkshuishouding.
In Salland, waar de bevolkingstoename al in de 18e eeuw was
afgeremd, was de situatie iets gunstiger. Huisindustrie, zoals in
Twente, trof men in dit gebied dan ook praktisch niet aan.
De hoogvenen in het noordoosten waren nog vrijwel intact en waar in
het noord-westelijk laagveengebied het turfsteken bee indigd was,
restten meestal slechts plassen en meren, waardoor de bevolking zich
gedwongen zag elderseen bestaan te zoeken.
In het algemeen kan men zeggen, dat aan het einde van de achttiende
eeuw de armoede en onwetendheid op het Overijsselse platteland nog
zeer groot was. Aileen in enke!c weidestreken en op de rivierkIei langs
de IJsse! viel enige welvaart te bespeuren.

DE BATAAFSE EN DE FRANSE TIJD

Terwijl in de Bataafse en de Franse tijd de economische toestand in
West-Nederland steeds ongunstiger werd, een proces dat niet aileen te
wijten was aan de onveiligheid van de zee, maar ook gezien moet
worden als een voortzetting van de achteruitgang die zich reeds in de
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achttiende eeuw aankondigde, zijn er geen aanwijzmgen, dat ook
Overijssel het in dit tijdperk zo bijzonder moeilijk heeft gehad. Dit is
wel te verklaren! De afsluiting van de zee, waardoor Holland en
Zeeland hun welvaartbronnen na 1795 langzaam maar zeker zagen
opdrogen, hadden voor onze provincie, feitelijk een landgewest met
een sterke agrarische inslag, lang niet die rampzalige gevolgen als voor
WestoNederland. J a, tot op zekere hoogte heeft Overijssel zelfs van deze
situatie kunnen profiteren. Nederland kreeg, vooral na de inlijving
door Frankrijk, steeds meer het karakter van een landmogendheid,
waardoor het agrarisch bedrijf, de nijverheid en het vervoer over de
weg en de binnenwateren meer in het middelpunt van de belangstel
ling kwamen te staan. Een verandering die voor Overijssel stellig niet
ongunstig is geweest.
Vergeleken met de twee andere Ijsselsteden, schijnt Kampen er in de
Bataafse en Franse tijd het slechts aan toe geweest te zijn. Dit blijkt
onder meer uit de bekende MemorievanJacobus Scheltema.Maaruit
dit geschrift krijgt men sterk de indruk, dat de door Scheltema
gesignaleerdemalaise in de stad niet zo zeer te wijten was aan de bijna
onafgebroken oorlogstoestand, maar het gevolgwas van oud zeer van
voor 1795. In de jaren 1800-1808 bijvoorbeeld is in Zwolle nog geen
sprake van een spectaculaire sluiting van bedrijven; eerst in de daarop
volgendejaren wordt de ongunst der tijden daar ook in de nijverheid
merkbaar. Aan de andere kant heeft deze stad stelliggeprofiteerd van
de inlijvingdoor Frankrijk. Zij werd na 1809 een belangrijke schakel
in het drukke verkeer tussen Holland en de Noord-Duitse havens. En
menig Zwolse koopman verdiende er met smokkelhandel een aardig
duitje bij.
Dat het de agrariers in deze tijd niet slecht is gegaan, werd reeds
vermeld. In de jaren 1795-1813 zijn de economische toestanden op
het Overijsselse platteland eerder verbeterd, dan verslechterd. Dit
blijkt o.m. uit de toenemende belangstelling der bevolking voor
ontginningen.
Een aanwijzing, dat de economische toestand in OverijsseI in de
Franse tijd, in vergeIijkingmet het westen, niet ongunstigwas, vinden
we ook in het "Aperc;:ude la Hollande" van de perfect d'Alphonse.
Hieruit blijkt, dat in het Departement van de Zuiderzee [Noord
Holland met een deel van Utrecht) tijdens de inlijvingruim 17%van
de bevolking tot de bedeelden of de bedelaars gerekend rnoest worden
en in Overijsselslechts 5%.

DE PERIODE 1813-1850

"De zee is open, de koophandel herleeft" riep Van Hogendorp in
november 1813 zijn landgenoten toe. En menig Nederlander zal
daarbij aan een nieuwe Gouden Eeuw hebben gedacht. Deze grote
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verwachtingen zijn niet in vervulling gegaan. Integendee!, de econo
mische ontwikkeling van ons land in de eerste he!ft van de 1ge eeuw
is, in vergelijking met die der ons omringende landen, beslist
onbevredigend te noemen. Eerst omstreeks 1850 kwam een keer ten
goede.
Het is hier niet de plaats om diep in te gaan op de oorzaken van dit
teleurstellende resultaat van onze bevrijding in 1813. Aan onze
energieke koning Willem I heeft het stellig niet gelegen, dat het
noordelijk dee! van zijn rijk achter bleef. Ais politicus moge deze vorst
misschien hebben gefaald, op economisch gebied heeft hij beslist
uitgeblonken.
Een grote rol heeft gespeeld het definitieve einde van de Hollandse
stapelmarkt, de opkomst van Engeland en later ook van Bclgie als
moderne industriestaten en de bekrornpen mentaliteit van onze
kooplui en fabrikanten, die het inzicht en de energie misten om
nieuwe wegen in te slaan.
Beschouwt men in deze periode de economische ontwikkeling van
Overijssel, dan doet men er goed aan een scherpe scheiding te maken
tussen de stedelijke en de agrarische sektoren in dit gewest.
De "Staat van Fabrieken en Trafieken " van 1819 verschaft ons enkele
summiere gegevens om trent de toestand waarin de Overijsselse
nijverheid zich na het herstel van onze onafhankelijkheid beyond.
Deze blijkt dan uitsluitend een rol te spelen in Twente en de drie
steden Deventer, Kampen en Zwolle.
In Twente verkeerde de nijverheid nog gehee! in het stadium van de
huisindustrie, Spinnen en weven, dat op de boerderij geschiedde, was
hier hoofdzaak. Wei had de katoen de wol reeds grotendeels
verdrongen, zodat grondstoffen moesten worden ingevoerd.
Het karak ter van de nijverheid in de drie Ijsselsteden vertoonde een
ander en gevarieerder bee!d. Naast tal van ambachten, trof men hier
een aantal wat grotere bedrijven aan , die nog typisch in het
vroeg-kapitalistische stadium verkeerden. Hun omvang was gering,
ondernemingen waarin meer dan 40 person en werkzaam waren,
kwamen zelden voor. In. Deventer was er slechts een tapijtfabriek,
waarin meer dan 100 personen de kost verdienden. Zelfs midde!grote
bedrijven waren uiterst schaars, vele ondernemingen waren niet veel
meer dan werkplaatsen, gedreven door de eigenaar en ·een paar
knechten.
De wat gro terc fabrikanten waren in het algemeen gezapige lieden die
met een rede!ijke winst tevreden waren en hun productie-methoden
slechts in uiterste noodzaak wijzigden. Het liefst lieten zij de leiding
van hun bedrijf over aan een vertrouwde meesterknecht, waardoor
deze heren over vee! vrije tijd beschikten. Hun liefhebberijen waren
dan ook talrijk; verscheidenen waren bijvoorbeeld verdienstelij ke
am ateurschildcrs, zoals in Kampen]..}. Fels en de gebroeders Hein.
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Men krijgt sterk de indruk, dat zowel Zwolle als Kampen na 1813 de
hoop op een herleving van hun handel hadden gevestigd, waarbij
Kampen natuurIijk aan de mogeIijkheden van de IJssel dacht, Zwolle
zowel aan deze rivier als aan de transito handel tussen Holland en
Noord-Duitsland. Beide steden werden in hun verwachtingen teleur
gesteld.
Aanvankelijk scheen inderdaad het graven van de Willemsvaart en de
verbetering van de Ketelmond zowel voor Zwolle, als voor Kampen
gunstige perspectieven te open en. In beide steden werden een aantal
stoomvaartmaatschappijen opgericht, die ondermeer geregelde
diensten op Keulen en Hull onderhielden. Maar toch ging de hoop, dat
de IJssel weer een verkeersader van betekenis zou worden, niet in
vervulling. De Conventie van Mainz (1831) leidde het transitoverkeer
te water tussen Duitsland en Nederland hoofdzakelijk langs de Rijn en
Waal, waarvan vooral Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zouden
profiteren.
Ook de hoop van Zwolle een belangrijke schakel te blijven in het
transitoverkeer tussen Holland en West-Duitsland bleek ijdel te zijn.
Na 1813 ging het verkeer tussen het westen van ons land en de
Noord-Duitse havens weer hoofdzakelijk over de zee.
WeI leek het er een ogenblik op of de Overijsselse hoofdstad een
belangrijke in- en uitvoerhaven voor de in opkomst zijnde Twentse
katoenindustrie zou worden. In samenwerking met een aantal Twentse
fabrikanten werd in 1839 een rechtstreekse verbinding met Hull tot
stand gebracht, waardoor grondstoffen uit Engeland vanuit Zwolle per
schip of met wagens naar Twente vervoerd konden worden. Maar de
aanleg van een directe spoorlijn tussen Twente en Holland, via
Deventer, betekende de nekslag voor dit transport.
Ook Deventer floreerde niet in de eerste helft van de l Se eeuw. De
daar gevestigde bedrijven waren nog geheel gebaseerd op een verzor
gende functie van de stad zelf, met enkele uitzonderingen zoals de
tapijt- en kousenindustrie en de zogenaamde ijzermolen. WeI bezat de
stad talrijke koekbakkerijen die een zekere faam hadden.
In het midden van de 1ge eeuw werd het duidelijk, dat de drie
I]sselsteden of zich in de toekomst tevrcden zouden moeten stellen
met wat plaatselijke ambachten en nie t-stuwende industrieen, be
nevens een verzorgende functie ten opzichte van hun om geving, of
hun industrieel pakket zouden moeten uitbreiden en moderniseren. In
het eerste geval bood hun toekomst slechts b escheiden perspectieven.

Misschien nog nijpender dan de economische problemen, waren in de
eerste helft van de 1ge eeuw de sociale vraagstukken. In deze periode
heerste er in brede lagen van de bevolking een arrnoede , die nu bijna
onvoorstelbaar is. Vooral het pauperisme nam in dit tijdperk
verontrustende vormen aan.
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Ook in Overijssel steeg na 1813 het toch al niet gering getal bedeelden
en bedelaars sne!. Zowel de landsregering als de stadsbesturen zonnen
daarom op middelen om dit euvel te bestrijden. Van den Bosch heeft
het geprobeerd door het stichten van landbouwkolonies in de buurt
van Steenwijk, die uitgingen van de Maatschappij van Weldadigheid.
Hier zouden werkwillige paupers omgevormd moeten worden tot
zelfstandige boertjes. Verstokte bedelaars werden naar Ommerschans
gebracht om daar weer te wennen aan nuttige arbeid. Een succes is het
niet geworden. De stadsbesturen van hun kant riepen zogenaamde
armenfabrieken of werkhuizen in het leven, philantropische instel
lingen met maar al te vaak een verkapt commercieel doe!.
In onze ogen was het lot van de arbeidende klasse in die jaren
bijzonder hard. Haar verdienste was gering, geen sociale wet ten boden
de arbeiders enige bescherming, elke, luxe bleef hun ontzegd. De
woningen waarin zij leefden waren meestal krotten, zonder enig
sanitair. J enever speelde een belangrijke rol in hun leven; de drank was
een stimulans tijdens de korte werkpauzes van hun meer dan 12-urige
werkdag, en's avonds een vlucht uit de harde werkelijkheid. Zowel de
lichamelijke als de geestelijke conditie van de arbeider was dan ook
slecht. Een tijdgenoot noemt hen "lui, zwak van lichaam en arm aan
vakkennis ",
Dit zal wei de voornaamste oorzaak zijn geweest dat, ondanks de grote
werkeloosheid, toch vele vreemdelingen, vooral Duitsers, in de eerste
helft van de 1ge eeuw in ons land werkzaam waren. In het algemeen
bleken zij arbeidzamer en vakbekwamer te zijn dan hun Nederlandse
collega's. Velen kwamen via Overijssel ons land binnen, meestal waren
zij afkomstig uit Westfalen. Deze Duitsers of hun nazaten hebben niet
aileen in het westen van ons land, maar ook in Overijssel menig bedrijf
groot gemaakt. Zo werd de Kamper sigarenindustrie op gang gebracht
door de uit Bremen afkomstige Lehmkuhl, de zoon van een Duitse
soldaat kan als stichter van de Kamper Emaille-industrie worden
beschouwd.
Ondanks dit vrij sombere beeld was toch, in vergelijking met andere
provincies in Oost- of Noord-Nederland gelegen, de economische
toestand in Overijsel nog niet zo bijzonder slecht. In een agrarisch
gewest als Friesland bijvoorbeeld, dat in het midden van de 1ge eeuw
evenveel inwoners telde als Overijssel (216.000) was in .1850 het
aantal bedeeld en driemaal zo groot als in onze provincie. Het
ongunstigst was de situatie in de drie IJ sselsteden. In 1850 leefde hier
ruim 14% van de bevolking van de bedeling, in de 18 overige
gemeenten van Overijssel slechts 4%.

DE AGRARISCHE ONTWIKKELING IN DE PERIODE 1813-1850

De betrekkelijke voorspoed, waarin landbouw en veeteelt zich in de
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Bataafse en Franse tijd mochten verheugen, hield aan tussen 1813 en
1850. Vooral voor de agrarische delen van Overijssel is deze periode
zeer belangrijk geweest. Door de boeren zelf werden in dit tijdvak
grote oppervlakten woeste grond ontgonnen, zodat reeds in de eerste
helft van de 1ge eeuw Overijssel er op kon bogen het hoogste
percentage eigen bedrijven van het hele land te hebben.
De betekenis van de havezathen ging in deze periode snel achteruit
Tal van eigenaars gingen failliet of waren gedwongen grote stukken
van hun grondgebied te verkopen wegens financiele moeilijkheden,
vaak een gevolg van het ver boven hun stand leven.
In deze jaren werd ook, mede dank zij het graven van de Dedemsvaart,
het hoogveengebied in het noordoosten ontsloten; een deel der
dalgronden werd weiland, vooral in het westen, waar het veen slechts
gedeeltelijk werd afgegraven.
Reeds in de 18e eeuw was men op de Overijsselse zandgronden
begonnen met de verbouw van aardappelen. Nu gingen daar ook de
voedergewassen een rol spelen, waardoor de kwaliteit van. het vee
verbeterd kon worden. Terwijl in Twente de industrie naast de
landbouw, een steeds belangrijker plaats innam, bleef Salland ag
rarisch, hetgeen vermoedelijk het gevolg was van een minder grote
bevolkingsdruk. Op de rivierklei ontstonden toen al een dertigtal
slachterijen, die hun ontstaan aanvankelijk te danken hadden aan het
daar weidende vee.
Maar hoe gunstig landbouw en veeteelt er in deze periode ook schenen
voor te staan, we zullen goed doen ons wel te realiseren, dat deze bloei
eerder een gevolg was van een aantal gunstige factoren, dan van de
voortreffelijkheden der boeren. Nog was in grote del en van Overijssel
het drieslagstelsel in zwang, al kwam braakliggen van de gronden niet
meer voor. Ook hielden de boeren nog hardnekkig vast aan eeuwen
oude werkwijzen en was van een landbouw op wetenschappelijke
grondslag geen sprake, De inkomsten der zandboeren waren dan ook
zeer gering.

DE OVERGANGSJAREN 1850-1870

In vergelijking met de ons omringende landen, yond in Nederland de
overgang van het vroeg- naar het modern-kapitalistische stelsel eerst
laat plaats, vooral in de jaren 1850-1870. We zien dan het fabrieks
wezen toenemen en oude vormen, zoals handwerk en huisindustrie op
de achtergrond raken. Nieuwe takken van nijverheid komen op,
bestaande worden gemoderniseerd. De stoommachine begint een
steeds grotere rol te spelen.
In Overijssel manifesteerde zich deze overgang het duidelijkst in
Twente, waar na 1850 de huisindustrie begon te verdwijnen en de
arb eiders de poorten der fabrieken binnenstroomden. Hierdoor kwam
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het economisch zwaartepunt van onze provincie meer en meer in het
Oosten te liggen. De oude stedelijke centra, Deventer, Zwolle en
Kampen, die door hun minder gunstige ligging reeds ver achterop
waren gekomen ten opzichte van menige stad in het Westen, begonnen
nu ook terrein te verliezen aan plaatsen als Enschede, Hengelo en
Almelo.
Het snelst .hecft Deventer zich weten aan te passen aan de nieuwe tijd
die komende was. Reeds onder WiIIem I was de verkeerssituatie van
deze stad verbeterd door de aanleg van straatwegen die de verb in
dingen met Twente, Zwolle, Zutphen en Apeldoorn beter tot hun
recht deden komen. In 1858 kreeg de stad aansluiting op het
Overijsselse kanalennet, in 1860 werd zij het middelpunt van een
aantal belangrijke spoorwegverbindingen.
De reeds lang bestaande textiel- en metaalindustrie groeide na 1850
flink uit; in deze jaren kwam ook het later zo belangrijke bedrijf van
Noury en Van der Lande van de grond. Ondanks het losser worden
van de band met Twente, bleef de stad zich in deze overgangstijd goed
handhaven als verzorgingscentrum voor een groot gebied.
Ook de Zwolse nijverheid groeide in deze overgangstijd. Het aantal
bedrijven dat in deze periode meer dan 40 person en in dienst had
steeg van twee tot veertien, de capaciteit van de in gebruikgenomen
stoommachine van dertien PK tot twee honderd en vijfenzeventig. De
industrialisatie van Zwolle werd sterk bevorderd door de vestiging van
de Centrale Werkplaatsen der Spoorwegen; in 1876 waren reeds 217
personen in dit bedrijf werkzaam. Opvallend bleef echter het
ambachteIijke karakter der overige industrieen.
Van de drie IJsselsteden had Kampen de ongunstigste ligging. Toch
ontstond hier in deze jaren een tak van nijverheid, die bijna een eeuw
lang het sociaal-economisch klimaat van deze stad zou bepalen. In
1826 had de Duitser Johann Wilke Lehmkuhl, uit Bremen afkomstig,
in Kampen een kleine sigarenfabriek gesticht. Het bedrijfje ontwik
keIde zich voorspoedig en had in 1843 reeds 82 personen in dienst,
waaronder 21 kinderen. In de overgangsjaren 1850-1870 groeide de
Kamper sigarenindustrie ,als kool; aan het einde van deze periode
vonden niet minder dan 850 personen werk in 19 fabrieken. Typerend
voor deze arbeidsindustrie is lang haar ambachteIijk karakter geweest.
Tot de Tweede Wereld60rlog geschiedde het maken van sigaren nog
grotendeeIs met de hand. In W.G. Boele, de eigenaar van een der
grootste fabrieken aan het einde van de 1ge eeuw, herkennen we al de
moderne ondernemer. Zijn fabriek werd door eIectrische booglampen
verlicht en had o.a. een eigen centrale verwarming. Deze fabrikant
schuwde ook niet het maken van dure reclame; ter gelegenheid van
een tentoonstelling in Amsterdam exposeerde hij zijn producten in
een namaak-Moorse tempeI die hem F.10.000 gulden had gekost Een
reusachtig bedrag in die jaren. Dank zij de sigarenindustrie was
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Kampen omstreeks 1870 een stad die een goede toekomst tegemoet
scheen te gaan. En de lage belastingen lokten nog steeds talrijke
renteniers.

DE PERIODE 1870-1914

Zoals reeds is gezegd, was het tijdperk 1850-1870 een overgangs
periode. Eerst na 1870 begon in Nederland het aantal grote bedrijven
snel toe te nemen en werd het gebruik van stoommachines of andere
vormen van mechanische beweegkracht regel. Dan pas lieten de
ondernemers hun traditionele werkwijzen varen en maakte hun
gezapigheid plaats VOOI een vaak tomeloze activiteit. Na 1870 begon
Nederland een moderne industriestaat te worden.
Natuurlijk is dit tijdperk zowel voor de industriele als voor de
agrarische sector van Overijssel van grote betekenis geweest. Vooral de
ontwikkeling van de Twentse industrie mag in deze periode spectacu
lair genoemd worden; de grote landbouwcrisis van 1878-1895 bracht
een omwenteling in het agrarisch bedrijf te weeg.
De gang van zaken in de lJsselsteden is echter heel wat minder
bevredigend geweest, dan die in Twente. Feitelijk was Deventer de
enige stad die de dynamische ontwikkeling van de Twentse nijverheid
en dan nog op een behoorlijke afstand, heeft kunnen volgen. In 1899
was hier al meer dan 50% van de arbeidende bevolking werkzaam in de
industrie, die meer en meer haar ambachtelijk karakter verloor. Ook
als verzorgingscentrum handhaafde de stad zich uitstekend. Veel
minder bevredigend was in deze jaren de industrielc ontwikkeling van
Zwolle. Zag het er in 1870 nog naar uit of deze stad ook tot een echte
industriestad zou kunnen uitgroeien (de geografische ligging was stellig
niet ongunstig), in de laatste decennia van de l Se eeuw wijzigde zich
dit beeld, Wei steeg het aantal arbeiders, werkzaam in de Centrale
Werkplaatsen der Spoorwegen nog gestaag, maar de groei der overige
industricen hield hiermede geen gelijke tred.
Het Zwolse gemeentebestuur werd door deze gang van zaken niet
ernstig veron trust. Integendeel, in de loop der twintigste eeuw werd
het steeds duidelijker, dat de vroede vaderen hun stad liever niet, dan
wei uit zagen groeien tot een echte fabrieksstad. Hun aandacht bleef
in de eerste plaats gericht op een verdere ontwikkeling van Zwolle als
verzorgingscentrum van een in welvaart steeds toenemend achterland.
Daarnaast streefden zij er naar van Zwolle, dat immers een belangrijk
administratief centrum was, een behagelijk woonoord te maken voor
de zo talrijke overheidsdienaren en welgestelde middenstanders. In
deze periode werd Zwolle meer een stad, waarin ambtenaren en
middenstanders de toon aangaven, een soort Overijssels Haagje met tal
van rangen, standen en coterietjes. Een voordeel heeft dit stellig voor
de stad gehad: er ontstonden weinig grauwe, naargeestige arbeiders-
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buurten. Ook werd de binnenstad niet, zoals in Twente weI het geval
is, ontsierd door tal van fabrieken.
Terwijl elders de mechanisatie voortschreed, behield de Kamper
sigarenindustrie nog haar ambachtelijk karakter. Ook breidde de
huisindustrie zich in de laatste .tientallen jaren der 1ge eeuw nog uit.
Door allerlei oorzaken, onder meer door gebrek aan uitbreidingsmoge
lijkheden in de overvolle binnenstad, begonnen de Kamper sigaren
fabrikanten meer en meer het strippen van de tabaksbladen en het
maken van de sigaren zelf aan thuiswerkers uit te besteden. Terwijl
elders in de provincie de huisindustrie verdween, leefde deze in
Kampen weer op! In 1911 werkten in de Kamper sigarenindustrie
meer dan 1000 mensen thuis, tegen 678 in de fabrieken. Deze
herlevende huisindustrie heeft het gezichtsveld van een belangrijk deel
van de Kamper bevolking, toch al wat- beperkt door de ge isoleerde
ligging van de stad, ongetwijfeld nog verengd. Ook op sociaal gebied
heeft dit gevolgen gehad. Terwijl elders de strijd der arbeiders voor een
bet ere toekomst op gang kwam, bleven de Kamper werklieden nog
lang apatisch berusten in hun weinig benijdenswaardig lot Deze
berusting had aanvankelijk nog andere oorzaken. Zij kwam ook voort
uit sterke verbondenheid van de Kamper bevolking met de kerk,
waardoor men in het algemeen zeer afwijzend stond tegenover de
denkbeelden der Marxisten, die tegenover het "God heeft de standen
gewild", de klassenstrijd pred ikten en vaak juist de kerk aanwezen als
de dienaar van het kapitalisme.
Dit orthodox-Protestante karakter van de Kamper bevolking (nog
steeds een facet van deze stad) trad tegen het einde van de 1ge eeuw
steeds meer op de voorgrond. Een afdoende verklaring is hiervoor nog
nimmer gegeven. Waarschijnlijk is de grote massa in Kampen ge
durende de gehele 1ge eeuw steeds zeer behoudend gelovig geweest,
maar kon dit geen stempel op de stad drukken zolang een kleine, meer
"rekkelijke" bovenlaag de boventoon voerde en de Raad beheerste.
Deze in werkelijkheid dus misschien altijd aanwezig geweest zijnde
Calvinistische inslag, zou te verklaren zijn uit de geringe contacten van
de bevolking met de buitenwereld, behalve met het omringende
platteland , het samenwonen in de kleine overvolle binnenstad,
waardoor zij die van bu itcn kwamen, snel assimileerden en de
aanwezigheid sinds 1852 van cen Christelijk-Gereformeerde Theolo
gische school (later Theologische Hogeschool der Gereformeerde
Kerken in Nederland), van waaruit goed tegenspel gegeven kon worden
aan hen die modernistische denkbeelden verkondigden en propa
gandeerden. Vooral toen ook van de zijde der hoogleraren van deze
school veel begrip werd getoond voor de noden der werkende
bevolking.
Toen aan het einde van de 1ge eeuw de liberale invloed, ondermeer
door verruiming van het kiesrecht, zowel naar bu ite n als in de Raad
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steeds geringer werd, trad deze Calvinistische inslag duideIijk aan de
dag om na 1920 zijn merkteken op de stad te drukken.
Maar niet aIleen het geestelijk klimaat van Kampen wijzigde zich in de
periode 1870-1914, ook het industriele klimaat veranderde en dat
steIlig niet in gunstige zin. AI bIeef zij toonaangevend, na 1900 bIeek
de sigarenindustrie toch duideIijk over haar hoogtepunt he en te zijn.
SIechts een beIangrijke tak van nijverheid was na haar opgekomen, de
emaille-industrie die in 1913 aan 700 mensen werk verschafte. Ook de
opkomst van deze industrie doorbrak niet de besIotenheid van de
Kamper gemeenschap. Haar Ieiders, zelf uit het Kamper ambacht
voortgekomen, betrokken hun werknemers hoofdzakeIijk uit de stad
zelf.
Maken we de balans op, dan kan gezegd worden, dat Kampen bij het
uitbreken van de Eerste WereIdoorlog geen bloeiende stad genoemd
kon worden. Zij bezat sIechts twee stuwende industrieen, waarvan een
reeds over haar hoogtepunt heen was. Haar Iigging en geesteIijk
kIimaat hadden maar een beperkte aantrekkingskracht; de tijd waarin
zij door haar Iage belastingen, renteniers aanlokte, was definitief
voorbij. Deze minder goede gang van zaken weerspiege!de zich in de
bevoIkingsgroei: in de jaren 1880-1920 nam haar inwonertaI sIechts
met ongeveer 3000 zieIen toe, een aanwas die nog hoofdzakelijk aan
een hoog geboortecijfer te danken was. Het aantaI inwoners van
Deventer steeg tussen 1875 en 1930 van rond 19.000 tot ruim 35.000
inwoners.

Er is aI op gewezen, dat niet aIleen de Nederlandse industrie, maar ook
de Iandbouw en veeteelt in de jaren, geIegen tussen 1870 en 1914
werd gemoderniseerd. De grote veranderingen in het agrarisch bedrijf
vonden pIaats tijdens, maar vooraI na de grote Iandbouwcrisis, die
omstreeks 1878 begon. Deze ernstige stoornis werd in eerste aanIeg
veroorzaakt door het op de Europese markten verschijnen van goed en
goedkoop graan, hoofdzakelijk uit de Verenigde Staten afkomstig. De
Europese tarweprijzen daalden hierdoor sne! en vele boeren die
hierdoor geruineerd dreigden te worden, schake!den over op zuive!
producten en de varkensmesterij, Dit kwam de prijzen in deze
sectoren natuurIijk ook niet ten goede. Daarbij kwam nog dat onze
agrarische producten, ten gevolge van sIechte productiemethoden en
knoeierijen, in het buitenland geen beste naam hadden, waarvan
vooral Denemarken profiteerde.
Nadat was gebIeken dat de NederIandse regering, in tegenstelling
bijvoorbeeId tot de Duitse, niet bereid was onze boeren door middeI
van protectionistische maatregelen te steunen, ging men naar andere
middeIen zoeken, om ons agrarisch bedrijf weer gezond te maken. De
overheid streefde er naar door middeI van Iandbouwonderwijs en
wetenschappelijke voorlichting het vaak bedroevend Iage peiJ van onze
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boerenstand te verhogen. De boeren zelf kwamen tot een betere keus
van hun producten, een rationeler bedrijfsvoering en nieuwe or
ganisaties, zoals cooperaties.
Ook de Overijsselse boer heeft de weerslag van de grote landbouwcrisis
ondervonden. De zandboer schakelde over op het gemengde bedrijf;
daar werd het intensieve kleine veeteeltbedrijf regel In Salland, waar
het voor 1R78 al vrij gebruikelijk was landbouwproducten aan het vee
op te voeren, is deze overgang vlot verlopen, mede dankzij de
elasticiteit van het gezinsbedrijf aldaar. Een gevolg van deze omschake
ling is geweest, dat Overijssel een zeer belangrijke zuivelproducent
werd.
Na de grote landbouwcrisis, ging men er ook steeds meer toe over de
melk in de fabriek te laten verwerken. De oudste Overijsselse
melkfabrieken dateren uit het jaar 1880. Naast particuliere onder
nemingen, ontstonden tal van cooperatieve fabrieken. Deze laatst
genoemden verwerkten in 1900 reeds 45% van aile aangevoerde melk.
Veel profijt werd ook getrokken van de snel in aantal toenemende
cooperatieve aan- en verkoopverenigingen en de boerenleenbanken.
Na de grote landbouwcrisis werden ook de standsorganisaties belang
rijker. In 1896 ontstond de "Overijsselsche Landbouwmaatschappij",
voortgekomen uit de Twentse Landbouwmaatschappij. In 1896 kwam
de R.K. Provinciale Boerenbond die in 1917 opging in de Aartsdio
cesane Boeren- en Tuindersbond. Een Christelijke Boeren- en Tuin
dersbond kwam eerst na de Eerste Wereldoorlog tot stand.
In dit tijdperk kreeg men van overheidszijde eveneens meer oog voor
het in Overijssel altijd zo urgente vraagstuk van de afwatering. De
normalisatie van de Schipbeek, Regge en Vecht werd ter hand
genomen. Sinds 1875 kon hiervoor rijkssubsidie worden aangevraagd.
In 1881 kreeg Overijssel een afzonderlijke Waterstaatdienst, in 1883
werd het waterschap "De Regge" opgericht.
De agrarische revolutie die zich tijdens de grote landbouwcrisis
voltrok, is ook sociaal bezien, voor onze boerenstand belangrijk
geweest. Dankzij al deze veranderingen werd het geestelijk en
maatschappelijk isolernent, waarin de Overijsselse boer zo lang had
geleefd, doorbroken en werd de afstand tussen stad en platteland
geringer.

EMANCIPATIE VAN DE ARBEIDERSKLASSE

Evenals in de andere land en van West-Europa, maar gelukkig niet in
dezelfde mate aIs in Engeland eens het geval was, werden ook de
arb eiders aanvankelijk het slachtoffer van het versnelde industrialisa
tieproces. De opkomst van de moderne vakbeweging en een langzaam
gegroeid sociaal besef bij de overheid, zijn in de jaren 1870-1914 de
voornaamste factoren geweest die ten slotte geleid hebben tot een
geleidelijke lotsverbetering van de werkende klasse.
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Omtrent 1870 kondigde in ons land de moderne vakbeweging zich
aan. Kenmerkend voor de Nederlandse verhoudingen, vie! zij vrijwel
van den beginne af uiteen in groeperingen die een bepaalde levens
beschouwing ten grondslag hadden: de marxistische die de klassenstrijd
predikte, de Rooms-Katholieke, die na 1891 geheel op het kompas
van Rerum Novarum voer en de Protestants-Christelijke die Gods
Woord als richtsnoer nam.
Het zal geen verbazing wekken, dat in het zo sterk geindustrialiseerde
Twente de arb eiders het eerst getracht hebben de patriarchale
verhoudingen tussen werkgevers en werknemers te doorbreken.
Aanvankelijk was hierhun voornaamste wapen de werkstaking Maar
ook in de IJ sselstreek werden de vakverenigingen spoedig actief,
vooral in Deventer en Zwolle. De Marxistisch georienteerden onder
vonden niet aileen weerstand van de zijde van de werkgevers maar ook
van de kcrken .. Waar zij vaste voet kregen, zoals bijvoorbee!d in
Deventer, nam de onkerkelijkheid snel toe. In 1900 bijvoorbeeld was
reeds 6% van de bevolking van deze stad onkerkelijk, terwijl het
lande!ijke gemiddelde toen 2,3% bedroeg. In 1920 was in Deventer dit
percentage reeds tot 11 gestegen. In Zwolle schijnen de mensen die bij
de Spoorwegen werkten, reeds vroeg links georienteerd te zijn
geweest. In 1894 richtte Troelstra in deze stad de S.D.A.P. op.
In Kampen wisten de patroons lange tijd het stich ten van vakver
enigingen tegen te gaan. De conservatieve en volgzame mentaliteit van
de bevolking speelden hen daarbij in de kaart. Toen in 1881 een elf tal
werknemers schoorvoetend overging tot het stichten van een afdeling
van het toch gans niet revolutionair gezinde Christelijk Werklieden
verbond "Patrimonium", werd hiertegen zelfs nog van de kansel af
geageerd.

Eerst in de jaren 1894 en '95 werden in deze IJsselstad afdelingen van
de Nederlandsche Sigarenbond en de R.K. Werkliedenvereniging St.
Joseph opgericht. Veel bijval vonden zij aanvankelijk niet. In 1911
was van de 800 thuiswerkende sigarenmakers slechts een dertigtal
georganiseerd!
Ondanks de aanvankelijke tegenwerking, heeft vooral "Patrimonium"
vee! betekend voor de toenmalige Kamper samenleving. Zij paste ook
het best bij de geestesgesteldheid van de toenmalige werknemers in
deze stad. Zij streed immers voor bevrijding uit de rnateriele zorgen
door overreding en niet door werkstaking als dwangmiddel. Het
Christelijk karakter van dit Verbond bleek onder meer uit zijn wens de
Zondagsrust zo krachtig mogelijk te handhaven en de kermis af te
schaffen. Ook steunde het de enige protestants-Christelijke school die
de stad voor 1900 rijk was. In tegensteliing met Deventer en in
mindere mate met Zwolle, speelde de onkerkelijkheid in dit tijdperk
in Kampen nauwelijks een rol.
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DE PERIODE 1914-1940

. De jaren, gelegen tussen de beide wereldoorlogen, zijn niet aileen voor
de staten die direct aan de Eerste Wereldoorlog deel hadden genomen,
zeer bewogen geweest, maar oak voor het neutraal gebleven Neder
land. In dit tijdperk werd het economisch leven eerst door een grote
wereldbrand ernstig ontwricht en daarna door een economische crisis
die tot nu toe zijn weerga niet had gehad. Desoridanks is in dit
tijdperk de Nederlandse industrie toch nog aanzienlijk gegroeid en
bijna revolutionair georganiseerd. Naast de steenkool, werden nu ook
krachtbronnen als olie en electriciteit belangrijk, terwijl de geweldige
vlucht der natuurwetenschappen de vestiging van geheel nieuwe
takken van nijverheid mogelijk maakte.
In deze jaren nam eveneens de kracht der vakverenigingen toe; zij
werden factoren, waar niet aileen een werkgever, maar ook de regering
ernstig rekening mee mocst houden. Ten slotte kunnen we consta
teren, hoe in dit tijdperk de overheid herhaalde malen gedwongen was
rigoreus in te grijpen, wanneer door oorlogstoestand of economische
crises het economisch leven ernstig ontwricht dreigde te worden. Na
de Tweede Wereldoorlog zou zich dit alles nog veel duidelijker
manifesteren.
In het algemeen kan gezegd worden, dat ondanks de Eerste Wereldoor
log en de grote economische crisis van 1929, het economisch leven in
de drie IJsselsteden zich heeft ontwikkeld, langs de lijnen die reeds
voor 1914 duidelijk zichtbaar waren geworden. Deventer bleef ook in
deze periode de meest dynamische stad en groeide uit tot een echte
fabrieksstad. In 1930 waren er 68 industriclc bedrijven gevestigd, die
aan 5.540 person en werk verschaften. Opvallend groot was hier het
aantal stuwende bedrijven.
Zwolle handhaafde zich in deze periode goed als verzorgend- en
administratief centrum, maar de industriele ontwikkeling bleef achter
bij die van Deventer, en zeer ver achter bij die van Twente. Toen in
1930 de Nederlandse Spoorwegen besloten de Centrale Werkplaatsen
naar elders over te plaatsen, begon de stedelijke overheid zich toch
ongerust te maken over het tot nu toe gevoerde beleid. Niet aileen
bleek het in de daarop volgende crisisjaren voor jonge arb eiders heel
moeilijk in deze stad aan de slag te komen, maar ook na 1937, toen
overal elders in ons land een economische opleving te hespeuren viel,
bleef in Zwolle herstel op dit gebied uit. Veron trust over deze gang
van zaken, besloot het stadsbestuur een sociaal-economisch onderzoek
te Iatcn verrichten, dat o.m , versnelde industrialisatie aanbeval. Eerst
na de Tweede Wereldoorlog zou hier het roer worden omgegooid.
Voor Kampen zijn de jaren tussen 1914 en 1940 evenmin gunstig
geweest. De hoog-conjunctuur in de sigarenindustrie was nu geheel
voorbij; b elangrijke nieuwe industrieen kwamen er niet bij.
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Door de wet op de tabaksbelasting verdween na 1920 weI de eigenlijke
huisindustrie, daar men van nu af aan vergunning nodig had om in
bepaalde ruimten het sigarenmakersbedrijf uit te oefenen; Verkapt
bleef zij echter bestaan. Tal van sigarenmakers begonnen in tijden van
grote vraag, maar ook in perioden van slapte, voor zich zelf te werken
in panden die slechts aan het minimum van de door de wet gestelde
normen voldeden. Zo ontstonden er in de toch al overvoIIe binnenstad
tal van dwergondernemingen, die zowel economisch als sociaal
ongewenst waren. Het behoeft geen betoog, dat de meeste van deze
onderneminkjes maar een kort leven beschoren was.
Kampen is in deze periode dan ook weinig gegroeid. In 1910 had de
stad 19.745, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 20.737
inwoners. En ook nu maskeerde het hoge geboorteoverschot, het
vertreksoverschot, dat vooral in de jaren 1920-1930 zeer groot was.

De Eerste WereldoorIog heeft Nederland overvaIlen en onze regering
moest in 1914 daarom ook, aanvankelijk improviserend, tal van
maatregelen nemen om zowel op economisch als op maatschappelijk
gebied een goede gang van zaken te waarborgen. In de eerste
oorlogsjaren slaagde zij hierin redeIijk, maar na 1916 werd de toestand
precair.
NatuurIijk stond de voedselvoorziening van het Nederlandse yolk in
het middelpunt van de belangsteIIing en in deze Eerste Wereldoorlog
kregen onze boeren een voorproefje van geleide economie. Toen de
Nederlandse agrariers de neiging gingen vertonen om aIleen gewassen
te gaan verbouwen, die weI een belangrijke handelswaarde bezaten,
maar weinig voor de binnenlandse voedselvoorziening betekenden,
greep de regering fors in en decreteerde eenvoudig welke gewassen wel
en welke niet verbouwd mochten worden. In de laatste oorlogsjaren
was van een vrije handel in agrarische produkten geen sprake meer; de
oogsten werden door de regering tegen van te voren vastgestelde
prijzen opgekocht.
De Overijsseise boer heeft natuurlijk de weerslag van deze maatregelen
ondervonden. Toen de aanvoer van kunstmest en krachtvoer geleide
lijk aan afnam, was hij gedwongen ook de pluimveeteelt en de
varkensmesterij te beperken. De SaIlandse boer ging zich weer, evenals
in het midden van de 1ge eeuw, toeleggen op de verbouw van rogge en
aardappelen. Het vee werd opnieuw voor de mest gehouden. Dankzij
de gezinsarbeid bleven de kleine boerenbedrijven toch behoorIijk
rendabel, te meer daar de regering hoge prijzen betaalde. En menig
nog overgebleven varkentje verdween tegen een beste prijs klandistien
over onze Oostgrens.
OnmiddeIlijk na het bee indigen van de Eerste Wereidooriog ontstond
er aanvankelijk een hausse en verdienden onze boeren goed geld. De
direct daarop volgende economische inzinking, o,a, een gevolg van de
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slechte toestanden in het overwonnen Duitsland, bracht onze boeren
stand in grote moeilijkheden. Vooral in gebieden waar niet met eigen
yolk werd gewerkt, ontstond onder de landarbeiders grote werkeloos
heid. Met behulp van deze goedkope werkkrachten zijn toen in
Overijssel belangrijke cultuur-technische werken uitgevoerd. En op dit
gebied was nog veel te doen, daar in vele streken in Noord- en
Oost-Nederland de waterstaatkundige toestand en de verkaveling veel
te wensen overliet. In 1925 en '26 werden in de vier noordelijke
provincies op initiatief van het Rijk, semi-officiele ontginnings
maatschappijen opgericht. In Overijssel togen toen de N.V. Ontgin
ningsmaatschappij "Land van Vollenhove" en de N.V. On tginnings
maatschappij "Overijssel" aan het werk. Het laatstgenoemde bedrijf
voerde belangrijke cultuur-technische werken uitin de buurt van Stap
horst.. de gemeenten Vriezenveen en Tubbergen en de omgeving van
Haaksbergen. Bij Ommen, Hardenberg, Hellendoorn, Rijssen en
Holten werd veel bos aangeplant. Belangrijk ook was de normalisatie
van de Regge.
In de crisisjaren 1930-1937 kreeg de Overijsselse boer het opnieu w
zeer moeilijk en weer was de regering gedwongen verstrekkende
maatregelen te nemen om hem voor de ondergang te behoeden.
Vooral de kleine boer op het gemengde bedrijf had het toen zwaar te
verduren en dit kwam in deze provincie hard aan, daar het kleinbedrijf
hier juist regel was. Het probleem van "de kleine boer" zou blijvend
blijken te zijn.
Hoewel na 1937 wat betere tijden aanbraken, bleef de Overijsselse
landbouw financieel in een zorgelijke toestand verkeren. Technisch
daarentegen was veel bereikt; de zuivelproduktie stond op een hoog
peil en de provincie was een der belangrijkste baconproducenten van
ons land.

ECONOMISCHE ASPECTEN VAN ZWOLLE, DEVENTER EN
KAMPEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

Toen op 5 mei 1945 Duitsland capituleerde en Nederland weer een
vrije staat werd, zag ons yolk zich voor ontzaggelijke problemen
geplaatst. Het land was totaal ontredderd, in verscheidene delen waren
grote verwoestingen aangericht en ruim een derde van het nationaal
vermogen was verloren gegaan. In het voormalige Nederlands-Indie
heerste chaos.
Het snelle economische herstel van Nederland na 1945 mag,ondanks
het verlies van Iridic, terecht als een wonder worden beschouwd. Het
werd hoofdzakelijk bewerkstelligd door de verbazingwekkende groei
van onze industrie na de tweede wereldoorlog.
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In Overijssel was de economische toestand na de bevrijding aanvanke
lijk eveneens verre van rooskleurig. In de laatste ooriogsjaren hadden
vrijwel aile fabrieken wegens gebrek aan grond- en brandstoffen
moeten sluiten, waren duizenden arbeiders naar Duitsland gevoerd of
werden gedwongen militaire versterkingen voor de Duitsers langs de
U ssel op te werpen. Verscheidene steden Jiepen door bombarde
men ten zware schade op.
Maar ook Overijssel is de gevolgen van de ooriogsrampen snel te boven
gekomen. Indien men echter de groei van de Overijsselse industrie in
de jaren tusscn 1948 en 1958 vergelijkt met die van andere
Nederlandse provincies, blijkt deze toch in zijn totaliteit niet zo
bijzonder spectaculair te zijn geweest. Reeds voor de oorlog was
Overijssel een van de meest geindustrialiseerde provincies van ons
land. He t is een bekend verschijnsel, dat dergelijke gebieden op den
duur vaak een vertraagde groei te zien kunnen geven. Deze vertraging
trad na 1945 in Twente op. Na de tweede wereldooriog nam het
aandeel van dit gebied in de totale industrie van Overijssel af, terwijl
dit elders, vooral in West-Overijssel, juist steeg. In het Ij sseldal hebben
hiervan vooral de steden Deventer en Zwolle voordeel gehad.
Beschouwt men in dit verb and de groei van de nijverheid in de drie
IJsselsteden in het eerste tiental na-oorlogse jaren, dan blijkt Deventer
hiervan het meest te hebben geprofiteerd. Vooral de gang van zaken in
de metaalindustrie was in deze stad al spoedig weer zeer bevredigend.
Ook na de tweede wereldoorlog bewees Deventer de meest dyna
mische van de drie Ijsselsteden te zijn.
Zwolle won in deze zelfde periode nog wei aan betekenis als
verzorgingscentrum, o.m. door het in cultuurbrengen van de Noord
oostpolder, maar in dit tijdvak bleef toch, evenals voor de oorlog, de
werkgelegenheid voor de industrie-arbeider onvoldoende.
Ook met de industrialisatie van Kampen bleef het, ondanks een toch
wei op dit gebied actief gemeentebestuur, suk kelen, Wei was het
arbeidsintensieve bedrijf van Schokbeton in 1948 een belangrijke
aanwinst, maar daar stond tegenover, dat de werkgelegenheid in de
sigarenindustrie steeds meer terugliep. Het aantal kleine bedrijven in
deze bedrijfstak nam na 1945 snel af; door verregaande mechanisatie
verminderde de vraag naar personeel.
Hier tegenover waren slechts enkele lichtpunten aan te wijzen. De
aanleg van de Noordoostpolder had ook Kampens achteriand sterk
vergroot en de stad was daardoor minder excentrisch komen te liggen.
De dienstensector was gebaat geworden met de vestiging van wat thans
heet de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de stad.
Het moet gezegd worden dat men in Kampen in deze periode niet bij
de pakken is gaan neerzitten. Reeds in 1948 werd door de Raad een
uitbreidingsplan vastgesteld dat, hoe wei later in sterk gewijzigde vorm,
de stad in de naaste toekomst nieuwe woonwijken en een flink
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industrieterrein zou rijker maken. Hetgcen echter niet wegnam, dat
tot 1959 de industriele groei zeer onbevredigend was.

Eerst na de tweede wereldoorlog nam de Overheid, in haar streven het
algemeen welzijn van het Nederlandse yolk zo doeltreffend mogelijk te
bevorderen, een aantal maatregelen die ten doel hadden de ruimtelijke
verdeling der economische activiteiten in ons land te be invlocden. Zij
ging een zeer bewuste industriespreidings politiek volgen, waarbij niet
aileen grote aandacht werd besteed aan gebieden met een permanente
structurele werkeloosheid, maar ook aan gebieden die te lijden hadden
onder een vrijwel onafgebroken vertreksoverscho t.
In het Ijsscld al hebben hiervan de steden Zwolle en Kampen
geprofiteerd. Beide gemeenten werden in 1959 aangewezen als
zogenaamde primaire ontwikkelingskernen, hetgeen o.m. inhield een
gunstige premie- en reductieregeling bij het aantrekken van nieuwe
industrieen en het uitbreiden van bestaande. In 1965 werd deze
regeling vervangen door het besluit "Stimulering van Industrieves
tigingen in on twikkelingskernen" en in 1970 geheel vervangen door
een investeringspremieregeling.
Ret is interessant na te gaan, welke gevolgen deze drie regelingen voor
Zwolle en Kampen hebben gehad en hoe het in dit tijdvak Deventer
verging.
Wat Zwolle betreft, zoals reeds is gez.egd, liet de industrialisatie van
deze stad voor 1940 veel te wens en over en had ook na 1945 de
industriele groei een traag verloop, ondanks de vestiging van neven
bedrijven van Philips en Stork.
Een toename van 840 arbeidsplaatsen in de periode 1930-1959 was
stellig niet om over te roepen, vooral wanneer men bedenkt dat in dit
zelfde tijdvak Deventer er 3600 arbeidsplaatsen bij kreeg.
Dank zij de aanwijzing tot ontwikkelingskern, groeide inderdaad de
Zwolse industrie na 1959 sneller dan daarvoor. Tevens werden nieuwe
industrieterreinen gecrederd, voornamelijk langs het nieuwe kanaal dat
een betere verbinding tot stand bracht tussen de IJssel en het Zwarte
Water. Verscheidene in de binnenstad gevestigde bedrijven werden nu
van de binnenstad overgeplaatst naar deze nieuwe industrieterreinen,
waar zich ook nieuwe ondernemingen vestigden zoals bijv. Scania
Vabis.
Ret merkwaardige verschijnsel deed zich hierbij echter voor (dat wij in
Kampen nog in veel sterkere mate zullen constateren), dat hierdoor de
werkgelegenheid in de gepremieerde bedrijven inderdaad flink steeg,
maar deze daarentegen afnam in de niet-geprernieerde ondernemingen,
waardoor het effect van de regeling van 1959 weer gedeeltelijk te niet
werd gedaan. In het totaal won Zwolle hierdoor in de periode
1959-1964, 1590 arbeidsplaatsen in bedrijven van 10 of meer
person en. Stellig geen slecht resultaat, mits deze groei in de voIgende
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jaren in dezelfde mate was doorgegaan maar dat is juist niet het gevaI
geweest. Na 1965 trad een duidelijke vertraging in, een verschijnseI,
dat we ook in Kampen zullen waamemen. De aanvankelijk gunstig
Iijkende gevoIgen van de regeling van 1959, voIdeden hierdoor toch
niet geheel aan de verwachtingen.
Gelukkig voor Zwolle heeft deze stad van oudsher meer pijIen op haar
boog. Na de oorIog nam haar betekenis nog toe aIs handels- en
administratief centrum. Mede door het in cuItuur brengen van de
NoordoostpoIder bleef de stad een beIangrijk verzorgingscentrum voor
een wijde omgeving, terwijI na 1945 haar mark ten snel hun oude
betekenis herkregen.
Door annexatie van ruim 8000 ha grond die aan de gemeente
Zwollerkerspel toebehoorde, heeft Zwolle voorlopig nog voldoende
uitbreidingsmogelijkheden, zoweI voor nieuwe industriegebieden aIs
voor woonwijken. De bevoIkingstoename moge dan niet bijzonder
spectaculair zijn, een der oorzaken hiervan is, dat veIen die in de stad
een beroep uitoefenen, zich in de omIiggende Iandelijke gemeenten
hebben gevestigd.
Wat de godsdienstige en politieke con stella tie betref't, houdt Zwolle
het midden tussen Deventer en Kampen. Ongeveer 40% van de
bevolking is aangesloten bij de Nederl. Hervormde Kerk, 14% is
gereformeerd en 21% Roorns-katholiek. In het aIgemeen zijn de
Zwolse hervormden minder orthodox dan de Kamper gemeente. Het
aantaI onkerkeIijken komt ongeveer overeen met het landelijk
gemiddeIde. Met 33% van de stemmen toonde het PAK zich na de
Statenverkiezing in 1970 de sterkste partij.
Hoewel Deventer in 1959 niet aIs primaire ontwikkelingskern werd
aangewezen, verliep ook na 1945, het reeds v66r de oorlog zo goed op
gang gekomen industrialisatie-proces in deze stad, bijzonder gunstig.
In 1930 werkten in de Deventer industrie 5540 personen (de stad had
toen 35.600 inwoners); in 1964 vonden niet minder dan 10.529
personen er een bestaan, Het aantaI inwoners bedroeg in dat jaar
58.407. Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze voortdurende groei
hoofdzakelijk te danken was aan de vergroting van het arbeids
potentieeI van de bestaande bedrijven. Na de oorlog vestigden slechts
enkeIe bedrijven van allure zich in Deventer, zoaIs bijvoorbeeId Crane
N.V. Nederland.
VeeI heeft tot dit fraaie resuItaat de gunstige Iigging yah de stad
bijgedragen: een kruispunt van beIangrijke wegen en spoorlijnen. Dank
zij de bouw van de E 8 beschikt de stad nu over een uitstekende
verbinding met de Randstad Holland en, na doortrekking van deze
verkeersader, in de toekomst ook met Twente en DuitsIand.
De sneIIe graei van de bevolking maakt stadsuitbreiding hoogst
noodzakeIijk, de woningnood in Deventer zeIf is .nog groot. Aanvan
keIijk werd in dit verb and gedacht aan het stich ten van een grote
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satellietstad aan de overkant van de rivier. Den Haag besliste echter,
dat deze gezocht zal moeten worden in verschillende andere richtingen
en wei door annexatie van een deel van de op te heffen gemeente
Diepenveen. De dagelijkse trek uit deze gemeente naar Deventer is
bijzonder groot, hetgeen trouwens van de gehele regio rondom
Deventer gezegd kan worden.
Ondanks deze in het algemeen zo gunstige industricle ontwikkeling,
hoofdzakelijk bereikt door eigen kracht, heeft de stad ook met
ernstige tegenslagen te kampen gehad. In 1964 viel reeds een
vertraagde industriele groei te constateren, die in de jaren 1965 en
1966 bijna catastrofale vormen dreigde aan te nemen. Achtereen
volgens sloten in die jaren een groot aantal belangrijke Deventer
bedrijven hun poorten, zoals Ankersmits Textiel, de meelfabrieken
van Noury en Van der Lande, de haardenfabriek Davo en de Deventer
Ijzergieterij. Meer dan 1300 man personeel kwam hierdoor op straat
te staan.
De regering begreep, dat iets voor de zwaar getroffen stad gedaan
moest worden en ook voor haar ging de regeling "Stimulering van
Industrievestigingen" gelden. Het is verbazingwekkend, hoe snel
Deventer zich daarna weer heeft hersteld. En.opnieuw valt op, dat dit
herstel voor driekwart te danken is geweest aan de uitbreiding van de
reeds bestaande bedrijven, waarbij vooral de metaalindustrie (Thomas
sen en Drijver Verblifa! ) een belangrijke rol heeft gespeeld.
Een belangrijk deel del' Deventer industrieen werkt met arb eiders die
slechts een geringe opleiding hebben genoten. Het percentage gastar
beiders is dan ook groot; in 1970 werkten ongeveer 1500 Turken,
Marokkanen enz. in de Deven ter bedrijven.
Reeds voor de oorlog was Deventer een stad met een sterke .Jmkse "
inslag en een opmerkelijk hoog percentage onkerkelijken. Ook na
1945 bleef dit karakter bewaard. In 1970 stemde ruim 41% van de
bevolking op het PAK en 7% op de C.P.N. 33% van de bevolking gaf in
1966 te kennen niet tot een kerkgenootschap te behoren.

Tenslotte Kampen, de derde stad in het Overijsselse IJsseldal gelegen.
Onder de krachtige leiding van burgemeester H.M. Oldenhof werd
onmiddellijk na de oorlog getracht Kampen in de toekomst tot een
welvarender stad dan voorheen te maken. Ook hierbij werd het eerst
gedacht aan uitbreiding van de industrie. Maar men begreep heel goed,
dat hiervoor allereerst een gunstig klimaat nodig was. Vermeld is reeds
het belangrijke besluit van de Raad in 1948 om over te gaan tot het
bouwen van nieuwe woonwijken en de aanleg van een nieuw
industrieterrein benedenstrooms. Noodzakelijk was dit alles zeker! In
de overvolle binnenstad lagen nog de meeste fabrieken.
De Kamper industrie steunde slechts op enkele pijlers: de sigarenin
dustrie, de emaillefabrieken van Berk en na 1948 het bedrijf van
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Schokbeton. Daarbij werd toen al duidelijk, dat de sigarenindustrie,
qua werkgelegenheid, haar betekenis voor Kampen ging verliezen. Hoe
snel dat is gegaan moge uit de volgende cijfers blijken: in 1930 waren
nog 1765 personen in de Kamper tabaksindustrie werkzaam, in 1968
was dit aantal teruggelopen tot 250!
In 1959 werd Kampen, evenals Zwolle, aangewezen als een te
stimuleren ontwikkelingskern. Dit betekende dat het Rijk niet aileen
een financiele tegemoetkoming gaf aan ondernemers die een industrie
in Kampen wilden vestigen, maar oo k onder bepaalde voorwaarden
bereid was geldelijke steun te verlerien aan hen die hun bestaand
bedrijf wilden uitbreiden.
Van het eerstgenoemde hceft Kampen na 1959 stellig geprofiteerd,
van het laatstgenoemde nauwelijks.
Tussen 1959 en 1968 vestigden zich te Kampen ruim twintig nieuwe
hedrijven, waarin gemiddeld een 36 personen werkzaam waren.
Hieruit blijkt, dat men cr niet in slaagde een groot of middelgroot
bedrijf aan te trekken. Op het eerste gezicht een vrij redelijk resultaat,
maar dat in wezen toch nauwelijks voldoende was om de werkgelegen
heid op peil te houden. Want in deze zelfde periode ging de
personeelsbezetting van de Kamper niet-geprernieerde bedrijven sterk
achteruit, o.a, door de sluiting van La Bolsa, een der twee grote
sigarenfabrieken, die nog waren overgebleven. Het uiteindelijke
resultaat van de regeling van 1959 is dan ook geweest, dat in de
periode 1959-1968 Kampen slechts 365 arbeidsplaatsen rijker werd.
Kampen en Veendam hebben het minste profijt getrokken van de
premieregeling!
Evenals in Zwolle, is ook in Kampen na 1964 een duidelijke vertraging
in de industrieIe groei te constateren, waarbij nog opgemerkt kan
worden, dat deze nog aanwezige groei voornamelijk te danken was aan
de kleine ondernemingen. De "grote drie", Schokbeton, Berk en Smit
en ten Hove, bleven of constant of gingen zelfs achteruit. Dit laatste
geldt in het bijzonder voor de Berkfabrieken, nadat dit bedrijf door
het Hagemeyerconcern was overgenomen. De achteruigang van Berk
kan gecompenseerd worden door de vestiging van een dochterorider
neming van het Duitse bedrijf Kunz en Co Holzwerke in 1972.
Verwacht wordt dat hierin ± 200 man werk zullen vinden.
Ook in andere opzichten ging het de stad na 1964 niet naar den
vleze! Het eens zo belangrijke garnizoen schrompelde weg, 'de toch al
zeer matig bezette dienstensektor werd ernstig getroffen door de
overplaatsing van tal van afdelingen van de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders naar Lelystad. Ook de verkeersverbindingen ver
ton en nog tal van hinderlijke knelpunten. De bouw van een zo
broodnodige tweede oeververbinding, in 1956 reeds door de toen
malige minister van Waterstaat aangekondigd, laat nog steeds op zich
wachten; het gedcclte van Rijksweg 50, dat voor Kampen van grote
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betekenis zal zijn omdat in deze weg de remplacent - brug of tunnel
- van de in 1956 toegezegde brug zal komen te liggen, wordt eerst na
1975 gerealiseerd. En - I'histoire se repete - opnieuw wekt de
bevaarbaarheid van de Ijsselmond, vooral in tijden van droogte,
bezorgdheid.
Geen wonder, dat onder deze omstandigheden de stad slechts
uitermate langzaam groeit. In ruim dertig jaar nam haar zielenaantal
met nog geen 9000 toe, zodat in 1971 de dertigduizendste inwoner
nog steeds niet begroet kon worden.
Ondanks al deze ongunstige factoren, heeft Kampen tot nu toe geen
perioden van langdurige grote werkeloosheid gekend. Hoofdzakelijk is
dit een gevolg van de grote pendel naar Zwolle, de Noordoostpolder
en Oostelijk Flevoland.
Lichtpunten zijn de laatste jaren gelukkig ook aan te wijzen. De
infrastructuur is ongetwijfeld verbeterd en dankzij de bouw van
nieuwe woonwijken, is de huisvesting geen groot probleem meer. Ook
het recente streven van Zwolle en Kampen om hun problemen
gezamenlijk en in onderling overleg op te lossen, kan goede resultaten
afwerpen, mits Kampen geen bijwagen van de Overijsselse hoofdstad
wordt.

Vooral in tegenstelling met Deventer, is Kampen nog een uitgesproken
"kerkelijke" stad, waarin de confessionele partijen in de Raad nog
steeds de toon aangeven. In 1969 was ruim 30% van de bevolking
aangesloten bij een gereformeerd kerkgenootschap, 38% was lid van de
Nederlands Hervormde gemeente. Het percentage Rooms-Katholieken
is aanzienlijk minder dan dat in Zwolle en Deventer en schommelt al
jaren tussen de 9 en 11%.
Dat in dit "kerkelijke" Kampen het percentage onkerkelijken onder
het landelijke gemiddelde ligt, is begrijpelijk. Toch neemt het ook in
deze stad geleidelijk toe. In 1947 was 7,7% van de bevolking niet bij
een kerkgenootschap aangesloten, in 1969 bedroeg dit percentage
13,6. Onder meer waarschijnlijk een gevolg van de grotere mobiliteit
van de bevolking, de ontvolking van de vroeger zo besloten binnenstad
en de trek naar de nieuwe woonwijken, waar oude. normen,
gewoonten en tradities gemakkelijker worden opgegeven.

Maken we de balans op, dan lijkt Deventer, de oudste stad van
Overijssel, op het ogenblik de meest dynamische en vooruitstrevendste
van de drie IJsselsteden. Zwolle heeft zich goed weten te handhaven
als centrum van handel, bestuur en verkeer, maar blijft, wat haar
industriele groei betreft, toch achter bij Deventer.
Kampen is (en zal dit voorlopig ook wel blijven), het zorgenkind van
de drie.
Haar industriele groei is tot nu toe beslist onvoldoende, evenals haar
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aandeel in de dienstensector. Nog steeds is de verkeerssituatie voor de
stad weinig gunstig en stellig kan ook haar infrastructuur verbeterd
worden.
Zorgenkinderen zijn vaak onze liefste kinder en omdat zij zoveel steun
nodig hebben. Ret is te hop en, dat de Nederlandse regering er ten
opzichte van Kampen ook zo overdenkt.
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Enige aantekeningen bij
de dissertatie van Dr. C. N. Fehrmann

a.H. Kok, Kampen 1967}.

"De Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en leerlingen"
door

Rinus de J ong

In zijn dissertatie "De Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en
leerlingen", heef't Dr. Fehrmann een indrukwekkende lijst van
klokken opgenomen, die door Kamper klokgieters in het veri eden
werden gegoten. De schrijver zal niet de illusie hebben gehad, dat dit
overzicht volledig was, hoe talrijk de klokken ook zijn die hij heeft
kunnen achterhalen. Mij is dan ook gebleken, dat hij zijn speurtocht
naar Kamper klokken heeft voortgezet.
Toen de heer Fehrmann, door bemiddeling van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, een verzoek kreeg om de heer Harald Harum in
Noorwegen inlichtingen te verschaffen omtrent het klokgietersgeslacht
Van Wou, bleek hem, dat dit verzoek verband hield met de
aanwezigheid van een Van Wou-klok in Haram Kirke bij Alesund in
Noorwegen. Het opschrift van deze klok luidt:

ihesus iohannes maria gherardus van wou me fecit mcccxxxvii

Over de herkomst van deze klok was tot nu toe niets bekend.
Fehrmann vermoedt, dat deze klok oorspronkelijk gegoten zal zijn
voor een kerk in, of in de buurt van Hamburg. In het jaar 1487 heeft
Geert van Wou er namelijk in deze stad, maar ook in haar omgeving,
tal van klokken gegoten, onder meer een uit 7 klokken bestaand gelui
voor de voormalige St Petrikirche in deze Elbestad. Hij acht het niet
uitgesloten, dat de klok, die nu in Haram Kirke hangt, door roof, bijv.
tijdens de Dertigjarige oorlog, in Noorwegen is terechtgekomen.
Nadat ook het Rijksarchief te Oslo geinteresseerd bleek te zijn in het
proefschrift van Fehrmann en dit ten geschenke ontving van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de culturele
uitwisseling tussen beide .landen, berichtte deze instelling aan de
auteur, dat in Tromsev Kirke eveneens een klok hing, gegoten door een
Kamper gieter die niet in zijn dissertatie werd verrneld. Het bleek een
klok van Johannes Schonenborch, alias Johannes van Campen, te zijn,
de compagnon van Geert van Wou sr.
Volgens het rijksarchief te Oslo zou het opschrift van deze klok
luiden:
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Jacobus Johannes de Campis me fecit Maria anna 1508.
Maar volgens Fehrmann moet dit waarschijnlijk een verkeerde lezing
zijn en zou het werkeIijke opschrift kunnen luiden

Maria Jacobus Johannes de Campis me fecit anna 1508.
Een onderzoek naar het juiste opschrift is nog gaande.
Bekend is dat deze Johannes Schonenborch in de jaren 1506-1509,
vaak in samenwerking met de Van Wou's, verscheidene klokken in het
Oostzeegebied heeft gegoten (Husum 1506, Lubeck 1507, Riga 1509),
zodat ook nu weer de mogeIijkheid bestaat, dat deze klok door roof in
Noorwegen terecht is gekomen.
Het Rijksarchief te Oslo signaleerde nog enige, tot nu toe onbekende
klokken van Kamper gieters in Noorwegen. In de Fosnes Kirke moet
eens een klok aanwezig zijn geweest, die door de Kamper gieter
Hendrick Wegewaert in 1612 werd gegoten, maar helaas verloren is ge
gaan, terwiji in Mo Kirke (Surnadal) nog een klok van Hendrick Vcs
trick, de laatste Kamper klokgieter, hangt, gegoten in 1650.
Mijn eigen onderzoekingen op dit gebied strekken zich de laatste tijd
ook uit tot Skandinavie en IJsland. Vooral nu na 1960 in
Denemarken, Noorwegen, Zweden en Ijsland de belangstelling voor
klokken sterk is toegenomen. Op het ogenblik klinken in deze landen
niet minder dan 75 carillons en in 1973 hoopt men zelfs in het Deense
L¢gumklooster een eigenbeiaardschool te openen.
Zo zond de directie van de A/S De Smithke te Aalborg mij een aantal
belangrijke gegevens over de aktiviteiten van Kamper klokgieters in
Denemarken, daarbij o.a. verwijzend naar het werk van P.S.
Rungkeller: Danske Sognekirkers Klokker og Deres Stebere [Kopcn
hagen 1942).
Uit deze informaties bleek onder meer, dat de laatste Kamper
klokgieter, Hendrick Vestrinck, die volgens Fehrmann in de eerste
plaats geschutgieter was en van wie maar enkele luidklokken bekend
zijn, wel degeIijkook een klokkenspel heeft gegoten.
Koning Christiaan IV moet omstreeks 1647 deze gieter opdracht
hebben zezeven een spel, bestaande uit niet minder dan 25 klokken, te
gieten voor de Hellig3ndskirke te Kopenhagen. Het werd in de jaren
1647-1649 afgeleverd. Helaas is dit carillon in 1728 door brand
verwoest. Eerst in 1947 kreeg de Helligandstoren een nieuwe beiaard,
die door een Deensegieter werd gegoten.
Uit Fehrmann's dissertatie blijkt, dat Vestrinck in 1645 de gieterij van
zijn overleden voorgangerHendrick Wegewaertovernam. Een jaar later
werd het torentje van het Kamper Heilige Geestgasthuis door brand
verwoest, waarin "een heerIijk klokkenspel" hing. De gebroken
klokken verdwenen in de smeltkroes en van het metaal goot Vestrinck
in opdracht van het stadsbestuur kanonnen.
Het torentje van het H. Geestgasthuis werd niet hersteld, maar op
ongeveer dezelfde plaats bouwden de Kampenaren na 1646 een nog
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bestaande monumentale klokkentoren, de Nieuwe Toren genaamd.
Met de constructie werd in 1647 begonnen. Fehrmann acht het niet
onwaarschijnlijk, dat Vestrinck met het gieten van het Kopenhaagse
klokkenspel heeft willen bewijzen, dat hij ook wel degelijk in staat
was een carillon te gieten, en wellicht de hoop heeft gekoesterd, dat
hij in aanmerking zou komen om de nieuwe beiaard voor de Nieuwe
Toren te leveren. Wellicht was hem deze opdracht ook verstrekt,
indien hij lang had geleefd. Maar Hendrick Vestrinck werd reeds op 16
januari 1653 in de Bovenkerk begraven, terwijl de Nieuwe Toren eerst
in 1664 werd voltooid. Francois Hemony leverde to en het nog
bestaande , uitstekende carillon.
Er bestaat een mogelijkheid, dat nag een Kamper klokgieter een
carillon voor Denemarken heeft gegoten. Waarschijnlijk heeft een
Nederlandse gieter in 1612 een spel, bestaande uit 16 klokken, voor
het bekende slot Frederiksborg bij Hillerod in Denemarken gegoten.
De orgelbouwer Johannes Heckelaar, waarschijnlijk eveneens een
Nederlander, monteerde het in de jaren 1619-1621 in een van de
tor ens van het slot. Gelet op de opdracht die Christiaan IV, die van
1588-1648 regeerde, in 1647 aan een Kamper klokgieter gaf, is het
niet onmogelijk, dat deze koning in 1612 zich ook reeds tot een
Kamper gieter wendde. Dit moet dan Hendrick Wegewaert zijn
geweest, de voorganger van Vestrick, die ook een klokkenspel voor
Deventer goot. Helaas is hct bewuste klokkenspel van het kasteel
Frederiksborg in 1859 verbrand, zodat alleen een archiefonderzoek zal
kunnen uitmaken of bovengenoemde veronderstelling juist is.
Ten slotte nog iets over de klokken van Hellendoorn.
In zijn dissertatie wijdt Fehrmann veel aandacht aan een proces, dat in
1545 gevoerd werd tussen de kerkmeesters van de H. Sebastianuskerk
te Hellendoorn en de gebroeders Willem en Jasper van Wou te
Kampen. Uit de stukken blijkt, dat Geert van Wou jr., die Kampen
had verlaten, beloofd had voor de Hellendoornse kerk een klok te
gieten, maar deze niet had afgeleverd. Zijn broeders Willem en Jasper
we~den nu aansprakelijk gesteld, waarom is niet geheel duidelijk.
Fehrmann kon niet achterhalen, of de levering van deze klok als nog
had plaats gevonden. Wel wijst hij er op, dat in de Hellendoornse kerk
nog steeds een klok hangt, die Geert van Wou blijkens het opschrift in
1543 goot. Volgens hem kan dit onmogelijk de klok zijn, waarover in
1545 werd geprocedeerd. Deze klok weegt namelijk slechts 630 pond,
terwijl in de processtukken steeds sprake is van een klok van
1600-1700 pond. Hij meent dan ook, dat de gebroeders van Wou hun
belofte om de klok te leveren, niet zijn nagekomen en de kerkmeesters
daarom in 1547 de Deventer klokgieter Willem Wegewaert opdroegen
een nieuwe, nog bestaande klok te gieten.
In verband met het bovenstaande, wil ik toch wijzen op het recente
werk van A. Ponsteen: He t kerkdorp Hellendoorn in vroegereeeuwen.
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De schrijver van dit boek yond namelijk de volgende aantekening in
het oudste Markenboek van Hellendoom uit het jaar 1601: " .. .is
noodigh die kercke te timmeren, daertoe die gebrocken klocke kan
genomen worden". Ponsteen nu is er van overtuigd, dat dit de klok
geweest moet zijn uit het jaar 1545. Deze werd volgens hem weI
degelijk in 1645 door de gebroeders van Wou afgeleverd. Tenzij
natuurIijk Willem Wegewaert van Deventer meerdere klokken voor
Hellendoom heeft gegoten. In ieder geval geeft deze vondst in het
Hellendoornse Markenboek toch te denken.
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