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We moeten er even aan wennen, aan deze eerste Kamper Almanak
sinds 1947, tot stand gekomen zonder het oppertoezicht van Chris
Fehrmann. Verleden jaar had hij al de functie van conservator van het
Walkate-archief neergelegd. De verwachting bestond toen, dat de
zeventigjarige zeker nog enige tijd als adviseur van dienst zou blijven
en bijdragen voor nieuwe afleveringen schrijven. Die mogelijkheid is
nu voor goed verdwenen door zijn onverwacht overlijden op 23 maart
jongstleden.
Met Fehrmann heeft de Kamper gemeenschap een verdienstelijk
medeburger verloren. Gedurende 31 jaar heeft hij in onze stad het
middelbaar onderwijs aan het Almere College - voorheen het Gerneente
lijk Lyceum - als leraar aardrijkskunde en geschiedenis gediend, en
daarnaast nog in de laatste periode voor zijn pensionering in 1974 als
conrector. Hij was lid van talrijke verenigingen binnen en buiten de stad.
Daar kwam nog bij het veel tijd vragende beheer van een belangrijk
particulier archief. Al deze activiteiten verrichtte hij met veel toewijding,
Wanneer je Fehrmann op straat ontmoette, was hij steeds onderweg met
een omlijnd doe!. Gewoonlijk verplaatste hij zich per fiets, die hij parmant,
met kaarsrechte rug bereed. Hij was door en door een stadsmens; je kwam
hem altijd tegen in het oude gedeelte van Kampen binnen de gracht,
nimmer op een stille weg in de landelijke omgeving. Nog een eigenaardig
heid van hem: hij Jiepzelfs nooit in de onmiddellijke omgeving van zijnhuis aan
de Llsselkade louter voor verpozing "een blokje om". Daarvoor was hij
veel te.bedrijvig van aard; zijn geest was doorgaans geconcentreerd op een
of"ander artikel-in-ontwerp, een komende lezing, een toegezegde rond
leiding of iets dergelijks. Ontspanning vond hij aileen in een gezellig
gesprek, in het lezen van een roman en in een hobby als fotografie.
De grote verdienste van F ehrmann is geweest, dat hij meer dan wie ook de
geschiedenis van Kampen bij een groot publiek heeft bekend gemaakt. Dat
deed hij door zijn lezingen, zijn rondleidingen, zijn geschriften en door het
aanmoedigen van stadgenoten om het resultaat van hun historisch
onderzoek in de Kamper Almanak te publiceren.
Heel gemakkelijk was Fehrmann over te halen tot het houden van een

/ Iezing over de stadsgeschiedenis. Hij sprak graag, en op een uitnodiging
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kon hij nooit neen zeggen; hij voelde zich ook in zekere zin geroepen om
datgene wat hij zich door studie had eigen gemaakt, uit te dragen. Hij was,
wat je noemt, een geboren docent. Wegens zijn gloedvolle voordracht
werd er graag naar hem geluisterd. Zija zinnen sprak hij doordringend en
in een prettig tempo uit. Zijn gehoor kon het gebodene ontspannen en
tegelijkertijd geconcentreerd verwerken. Het enige wat de aandacht even
kon afleiden, was, dat hij soms in de vaart van zijn betoog in ademnood
kwam. Hij gunde zich dan niet de pauze van een denkbeeldige komma of
punt. De toehoorders verkeerden onderwijl enkele seconden in spanning
of hij zonder haperen het eind van zijn woordenvloed zou halen.
Met behulp van eigengemaakte dia's wees hij op tal van opmerkelijke
details op de plattegronden van Jacob van -Deventer, Paulus van
Wttewael en die uit de atlas van Joannes Blaeu; verder projecteerde hij
vroegere stadsgezichten van mannen als Frans Hogenberg, Claes Belle
quin en Pieter Remmmers. Hij maakte zijn gehoor opmerkzaam op de nog
in 1575 aanwezige luchtbogen aan het koor van de Sint -Nicolaaskerk. Hij
leerde vervolgens hoe je die afbeeldingen globaal- zo op het eerste oog -
kan dateren door te letten op het torentje van het Heilige Geestgasthuis, na
een brand halverwege de 17e eeuw vervangen door de speeltoren van
Philips Vingboons; verder liet hij zien, dat de toren van de Onze Lieve
Vrouwekerk voor 1607 twee geledingen meertelde dan daama; en in 1808
is de lage vierzijdige spits van de Bovenkerk door een veel hogere en
achthoekige vervangen. Met spijt bracht hij aan de hand van een aquarel
v~n J.J. Fels onder de aandacht, hoe barbaars de bouwkundige opruim
woede in de vorige eeuw aan de IJsselkade heeft toegeslagen door de
afbraak van het voormalige tolhuis in Renaissancestijl.
Door bemiddeling van F ehrmann namen heel wat historische gezel
schappen Kampen in hun excursieprogramma op. Ze kwamen niet aileen
uit Nederland, maar vaak ook uit Duitsland. Soms dreigde de organisatie
uit de hand te lopen, vooral als een bezoek op het allerlaatst werd
aangevraagd of als de belangstelling zelfs tegen de aanvankelijke ver
wachting van het gastgezelschap wat groter was uitgevallen. In zo'n
situatie moest er heel snel worden geimproviseerd en was er ook dringend
assistentie bij de rondleiding nodig.
Zo bleef vooral het gecombineerde bezoek van de "Verein fur Geschichte
und Altertumskunde Westfalens" uit Osnabriick en het "Provinzialinstitut
fur westfalische Landes- und Volkskunde" uit Munster, zuiver op
prestatie bekeken, als een topper onder de ontvangsten in de herinnering
hangen. Dat was op 3 juli 1960. Het al te omvangrijke gezelschap van
meer dan 300 dames en heren werd bij aankomst in tweeen gesplitst. Het
grootste deel werd naar de klaarstaande koffietafels in de Stadsherberg
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gebracht; de rest in twee overzichtelijke en beroepbare groepen ingedeeld
om vervolgens gelijktijdig in tegengestelde richting door de stad te worden
geleid. Daar de Westfaalse gasten op zondag Kampen aandeden, kon het
interieur van de Bovenkerk en het stadszilver op de Broederpoort niet
worden getoond, wei de Schepenzaal. En verder leidde de wandeling langs
het Gotische Huis, de Nieuwe Toren, de Latijnse School en de
Broederkerk, de drie stadspoorten, de voormalige kloosters van de Zwarte
Nonnen en de Cellebroeders - door de Voorstraat langs de Paterskerk en
via een stuk vari de 11sselkade werd het begin weer bereikt. Tijdens zo'n
tocht moest het meest markante uit de stadsgeschiedenis en van de
monumenten worden verteld. Driemaal achter elkaar yond er die dag zo'n
dubbele rondwandeling plaats, want je kon de dames en heren die zo
verrassend in het Kamper veri eden waren geinteresseerd en die door hun
reisleiders zo "grundlich" op hun driedaagse excursie naar de drie
I1sselsteden waren voorbereid, toch niet teleurstellen. Bij zo'n ontvangst
was Fehrmann een uitstekende gastheer.
Speciaal vee I aandacht besteedde hij aan werkbezoeken van studenten.
Bij dergelijke gelegenheden werden verhelderende tentoonstellinkjes van
het rijke kaarten- en prentenmateriaal uit het Walkate-archief ingericht.
Vooral de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft
jaren achtereen van Fehrmanns diensten dankbaar gebruik gemaakt.

Een belangrijk deel van F ehrmanns historische belangstelling was gericht op
de oorsprong van Kampen. Tot tweemaal toe is hij nauw betrokken
geweest bij opgravingen in de binnenstad. Die graafwerkzaamheden
stonden onder leiding van de archeoloog bij de Directie van de Llssel
meerpolders, de heer G.D. van der Heide. Een gelegenheid om in het
centrum van een stad oudheidkundig graafwerk te verrichten doet zich
zelden voor. Zo'n unieke kans moet dan ook, als het even kan, goed
worden aangepakt en de aangetroffen situatie in foto's, tekeningen en
verslagen worden vastgelegd, zodat achteraf in aile rust de resultaten in
nieuwe theorieen kunnen worden verwerkt. Het eerste stadskernonder
zoek yondplaats in 1951 op deKoornmarkt, precies tienjaar later gevolgd
door een tweede tussen de fundamenten van de Bovenkerk tijdens de
. restauratie van dit belangrijke monument (1957-1972).
Op de Koommarkt kwamen een stuk muur en enige beschoeiingsresten
aan het licht, .die het aannemelijk maakten, dat de stad ouder is dan de
vroegst geschrevenbronnen, uit de 13e eeuw, aanwijzen.Naar aanleiding
van de eerste vondst heeftF ehrmann zich onmiddellijkaan de bestudering
van het ontstaan van de stad en de vroeg-middeleeuwse handel in het
11sselgebied gezet. Hij had behoefte aan een overzicht van aile gangbare

176



historische theorieen die tot dan toe waren opgeworpen. Bij het afwegen
van de verkondigde hypothesen stuitte hij op vele onzekerheden en
aanvechtbaarheden, wat niet verwonderlijk is voor een tijd waarin
geschreven berichten spaarzaam voor handen zijn. Het enige wat destijds
aanvaardbaar leek, was de door G.A.I. van Engelen van der Veen
verdedigde stelling, dat de Kamper nederzetting op het eind van de 11e of
begin 12e eeuwzou zijnontstaan. Verder zouden de stichters ervan Friese
kooplieden zijn geweest, die vermoedelijk door hoog water uit hun eigen
oorspronkelijk woongebied waren verdreven.
De veronderstelde datering van de oudste bewoning werd door de
opgravingvan '51 bevestigd.Maar het grote probleem dat Van der Heide
en Fehrmann bleef bezighouden, was dat van de bodemgesteldheid van
het woongebied. Zij hadden het zich zovoorgesteld, dat die kooplieden als
geschikt terrein voor hun vestiging een degelijke oeverwal van afgezet
rivierzand hadden uitgezocht. Aileen zo'n geologischgevormde rug in het
omringende vlakke veenland zou een aanlokkelijke basis voor een
nederzetting hebben kunnen bieden. Van der Heide had zowel inde smalle
groefop de Koommarkt als bij latere boringen tussen de fundamenten van
de Bovenkerk geen zand van betekenis gevonden, aileen veen en klei.
Werkelijk interessant werd het pas, toen men in 1961 de zerken en
plavuizen van de oude Sint-Nicolaas ginglichten. Deze tweede opgraving
die gemakkelijk in het kader van de restauratiewerkzaamheden ingepast
kon worden, gebeurde volgens de landelijke voorschriften onder super
visie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist en de
Rijksdienst voor het OudheidkundigBodemonderzoek te Amersfoort. Er
kwam een nauwe samenwerking tot stand tussen prof. dr. E.H. ter Kuile,
Van der Heide en Fehrmann. De eerste nam als deskundige van
Monumentenzorg het bouwtechnische gedeelte voor zijn rekening, de
tweede deed in opdracht van de archeologische dienst te Amersfoort het
bodemonderzoek en de derde werd erbij gehaald als kenner van de oudste
geschiedenis van de stad. Dit driemanschap kwam overeen om na
beeindiging van de opgravingen de verkregen gegevens gezamenlijk te
bestuderen en de verworven inzichten te publiceren.
Men vermoedde al sinds lang, dat het huidige kerkgebouw in zijn 14e
eeuwse basiliekvorm een voorganger moest hebben gehad, en wei een
vroeg-gotischeof misschien zelfs een in romaanse stijl. De aanwezigheid
van tufsteen, speciaal in de oudere delen van de toren, wees - en dat was
vroeger al opgemerkt - op een oorsprong die wei eens tot in de 12e eeuw
kon teruggaan. Op grondvan ervaringenbij andere kerken opgedaan werd
besloten met een proefsleuf in het binnenkoor te beginnen. Gevonden
werd een priesterkoor uit het eindvan de 13e eeuw, de oostelijke afsluiting
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van een driebeukige hallekerk in baksteen. Het meest opzienbarende
moest nog komen, want verder woelend stuitten de opgravers in de viering
op de fundamenten van een tufstenen kerk. En met het uitbreiden van het
graafwerk in de beide armen van het transept legden zij een klaverblad
vormig koor van een oude romaanse kerk bloot.
Al wie zich Fehrmanns snel ontvlammend enthousiasme herinnert, kan
zich voorsteIlen, hoeuitgelaten hij over deze ontdekking was. Hij had met
anderen altijd verondersteld, dat onder de Bovenkerk de fundamenten van
slechts een ouder bedehuis verborgen zouden liggen; en nu, wat een
vondst, bleken er resten van een nog vroeger te zijn. De middag dat in
aanwezigheid van autoriteiten van de Archeologische Rijksdienst en van
Monumentenzorg een nauwkeurig onderzoek zou worden ingesteld,
waarschuwde Fehrmann enkele beiangstellende stadgenoten en nodigde
hen uit van dit historische evenement getuige te zijn.
In de uitgraving vertoonden zich de treden van de midden-absis die eens
naar het hoofdaltaar van het eerste kerkje van Kampen hadden geleid.
Toen, om meer duidelijkheid te krijgen, het grondwater verder werd
weggepompt, kwam tegen de gedeeltelijk weggebroken onderste tree een
ronde tufstenen waterput te voorschijn. Die moest eens - voor zeven, acht
eeuwen - als piscina voor de altaardienst zijn gebruikt. Het was een
aangrijpend ogenblik! Alles wat als deskundig of louter belangstellend
naar beneden in het verre verleden blikte, volgde na de eerste opwinding
bijna in ernstig zwijgen de handelingen van de assistenten van Vander
Heide, die met het gore grondwater de trappen van het altaar schoon
veegden en in de vrijgekomen put naar waardevol materiaal voor date ring
zochten. De heer W.A. Alkema die als bouwkundig ambtenaar van
Monumentenzorg met de dageJijkse leiding van de restauratie was belast,
zinde het langdurig wegpompen van het grondwater evenwel niet: de grond
zou immers onder de fundamenten weggezogen kunnen worden. Hij kwam
dan ook in zorg voor een dergelijke catastrofe waarschuwen. Snel werden
de laatste foto's genom en; daarna liep het tastbaar bewijs van een lang
uitgestorven samenleving geleidelijk aan - en nu waarschijnlijk voor goed
- in het rijzend modderwater weer onder.
De archeologische vondst in de Bovenkerk bleek zowel chronologisch als
geologisch een bevestiging van de opgraving van '51. Gelukkig was er
ditmaal meer aan het licht gekomen: een deel van een belangrijk en vrij
omvangrijk bouwsel van zeer vroege bewoners van de stadskern. Van der
Heide dateerde het op de tweede helft van de 12e eeuw, Ter Kuile schatte
de kerk een 30 tot 50 jaar jonger. De aangetroffen triabsidale of
triconchale vorm van het koor wees bovendien op zeer vroege Rijnlandse
invloed. Volgens Van der Heide zullen we de stichters van Kampen met
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name in Keulen moeten zoeken. Een vestiging vlakbij de uitmonding van
de IJssel in het Almere zal in de 12e-eeuwse handelsbelangen van die
benedenrijnse stad niet onaardig hebben gepast. Behalve aan de vorm van
het oudste kerkje meende hij dit te moeten afleiden aan de allerongeluk
kigsteplaats die die proto-Kampenaren voor de bouwhadden uitgekozen.
Bewoners uit de lage landen zouden zeker ook toen een zandrug als
draagvlak hebben genomen. Fehrmann sloot zichweIbij deze theorie aan,
al heeft hij zich steeds gereserveerder uitgesproken.
Inmiddels was vast komen te staan, dat de handelsrelaties met het
Rijnland van vrij vroege datum waren. Men had tot dan toe geen vroegere
betrekkingen kunnen aantonen dan uit hetjaar 1331. Nu was in een klap
duidelijk geworden, dat de bewoners van het 12e-eeuwse Kampen door
het langsgaand rivierverkeer naar het noorden tot zo'n welvaart waren
gekomen, dat zij zich de weeIde konden veroorloven uit het nederrijnse
aanzienlijke voorraden tufsteen voor kerkbouw aan te voeren. Daarmee
hadden tegelijkertijdde Friese kooplieden als stichters-in-theorie opmer
kelijke concurrentie van Rijnlanders gekregen.
In verband met het voorgaande kan uiteraard niet onvermeld blijven, dat
de beheerder van het Walkate-archief als geinteresseerde in het prille
verleden van Kampen eind 1975 op mysterieuze wijze per post twee met
elkaar verband houdende kronieken kreeg toegezonden. De tekst stond
geschreven op drie stukken vervuild perkament in een gotisch cursief.
Daarin voert een Kamper schepen uit de tweede helft van de 13e eeuw in
delandstaal hetwoord en beschrijft vrijwel tot in details het ontstaan van
de stad. En dat op een manier, dat ieder die zich meer dan oppervlakkig
met de oudste stadsgeschiedenis heeft bezig gehouden, aIleen al op grond
van de meegedeelde feiten argwaan begint te krijgen: de lezer krijgt naar
zijn gevoel te opgelegd antwoord op aIle vragen die de onderzoekers van
deze eeuwzich hebben gesteld.Wordt hem hier niet uit het" authentieke"
verleden naar de appetijt van het nu een zorgvuldig gestoofde steur
voorgeschoteld? Fehrmann was te deskundig om zich zo maar te laten
verleiden. Voor aIlezekerheid Iiethij niettemin de toegezonden documen
ten door enkelewetenschappelijke relaties op handschrift, inkt,vuilen taal
onderzoeken. Allen waren het er over eens: het is een falsificatie.WeI kon
Fehrmann, toen hij tot publicatie van het geheel overging, een zekere
bewondering voor de inhoud en het uiterlijk van het gebodene niet
onderdrukken. Duister bleef evenwel wie de vervaardiger is geweest en
met welk doeI deze zich al die moeite had gegeven.
Naast de fundamenten van de romaanse kerk waren die van een gotische
aangetroffen. Dit bouwwerk moetvoltooid zijn tegen 1300 en wegens
verzakking alweer na het midden van de 14e eeuw van een driebeukige
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hallekerk tot een vijfbeukige basiliek vergroot. Daar in de 14e eeuw de
historische bronnen bescheiden informatie beginnen te verschaffen, kon
Fehrmann ten dienste van het meer bouwtechnisch onderzoek van prof.
Ter Kuile de spaarzame archivalia over de bouwmeesters van de laatste
fase op betrouwbaarheid controleren en met gegevens uit de hedendaagse
vakliteratuur aanvullen voor het leggen van de nodige verbanden en het
trekken van conclusies. Zodoende hield hij zich bezig met mr. Herman de
Steenbicker en diens broer; vervolgens met de opvolging in het leiderschap
van de bouw door de aanstelling van Rutger van Keulen in 1369. Vooral
bij laatstgenoemde kon gewezen worden op interessante familierelaties,
waardoor de activiteit van de bouwmeester meer relief kreeg. Zo had de
vader van Rutger, een zekere Michael van Savoye, aan de dom van
Keulen gewerkt. Bovendien had Rutgers broer zich door huwelijk
verzwagerd met Peter Parler, een telg uit een beroemd middeleeuws
architectengeslacht, die zelf door zijn bouw van de Sint- Veith te Praag
grote vermaardheid zou verwerven. Rutger van Keulen heeft zelfs
Kampen voor eenj aar verlaten om met zijn broer diens zwager bij de bouw
van de Prager dorn te assisteren. Dit reisje heeft hem bijzondere inspiratie
voor de voltooiing van het indrukwekkende koor van onze Bovenkerk
gegeven. In de krans van de dertien kapellen, in het schijntriforiumboven
de arcade en in het fraaie lijnenspel der ribben in het kruisgewelfvan de
lichtbeuk valt invloed van de Parlerarchitectuur te herkennen.
Door het ingrijpend herstel van de Bovenkerk was Fehrmann goed
thuisgeraakt in de kerkbouwgeschiedenis, een kennis die hij uitbreidde
tijdens de restauratie van de Buitenkerk (1965-1976). De Onze Lieve
Vrouwekerk heeft dezelfde 14e-eeuwse ontwerpers gehad als de huidige
uitvoering van de Sint-Nicolaas. Daardoor werd voortzetting van de
studie ook vergemakkelijkt. En daaraan danken we nu twee aardige,
vlotgeschreven boekjes over de geschiedenis van de beide stadskerken.

De overledene heeft zolang hij het Walkate-archief beheerde, een
omvangrijk oeuvre bij elkaar geschreven. Kenmerkend voor zijn histo
rische belangstelling was zijn voorkeur voor de mens, het individu in het
verleden. Politiek en godsdienstig gebeuren, maatschappelijke en econo
mische toestanden gebruikte hij voomamelijk omde historische personen
van zijn keuze een duidelijke achtergrond te geven. Uit zichzelfkwam hij
er niet zo gemakkelijk toe de genoemde aspecten van de geschiedenis elk
op zich tot onderwerp te nemenofze ineen algemene studie te verwerken
dat deed hijdoorgaans aIleeninopdracht. Wemoeten het eigenlijkzo zien,
dat Fehrmann in oorsprong een genealoog van een bijzonder slag was.
Wat hem boeide was de herkenbare verwantschap, de overgeerfde
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eigenschappen, de gelegateerde vermogens, de doorgegeven ambachte
lijke kennis, de protectie door invloedrijke familieleden, de afwisseling van
geluk en tegenslag in de opeenvolging der geslachten, en dit alles bezien in
het licht van de voorbijsnellende tijd. Hij verdiepte zich dan ook liever in
biografieen, memoires, dagboeken en uitgaven van brieven dan in
monografieen,
Als we F ehrmanns belangrijkste publicatie - zijn proefschriftDe Kamper
klokgieters (1967) - bekijken, dan herkennen we daarin onmiddellijkzijn
genealogischebelangstelling,Bijdeze ambachtslieden was verwantschap
van grote betekenis. Immers zij hielden zich bezig met een uitzonderlijk
bedrijf: klokgieters kwamen niet al te veeIvoor, ze waren dan ook niet
verenigd in een gilde. Voor hen vormde de familie een onmisbare
economische band als het ging om bedrijfskapitaal, kennis van giet
techniek, het onderhouden van zakenrelaties,
Door het Kamper bezit van twee middeleeuwse luidklokken in de toren I

van de Bovenkerken van vier dito exemplaren, maar dan aangepast in het '
carillon van de Nieuwe Toren, kwam Fehrmann op de imam van Geert
van Wou. Terwijl hij zich ten aanzien van deze uit 's-Hertogenbosch
atkomstige klokgieter, die hier in Kampen omstreeks 1500 zijn bedrijf
heeft uitgeoefend, nog maar summier op de hoogte stelde, kwam hij
erachter dat deze meester in Duitsland bekender was dan in Nederland
zelf. Hij begreep onmiddellijkop een unieke persoonlijkheid en een niet
alledaags handwerk te zijn gestuit - de moeite van een degelijke studie
alleszins waard.,
Er waren echter heel wat moeilijkheden te overwinnen. Zo wachtten hem
archivalia in zeer lastig handschrift, onder andere schepenprotocollen van
de stad 's-Hertogenbosch waarin heelwat bruikbare aanwijzingenover de
beginjaren van Van Wou verborgen lagen; verder Latijnse teksten, de
problemen op het gebied van de muziektheorie en de daarmee samen
hangende giettechniek. Niet klassiek gevormd en bepaald niet muzikaal
zou Fehrmann zonder hulp niet op ganghebben kunnenkomen.Menigeen
zou zo'n onderwerp wegens gebrek aan deskundigheid hebben laten
vallen. Het zou een langdurigestudievanmeer dan tienjaar worden. Geen
kleinigheid voor een leraar met een volledige dagtaak, die bovendien de
veertig al een eind gepasseerd was en die ook nog de jaarlijkse terug
kerende zorg voor het verschijnen van de Kamper Almanak had. Maar
Fehrmann beschikte nu eenmaal over een ongewone werkkracht en
tegelijkertijd over een optimistische aard, zodat sombere vooruitzichten
als van later zorg werden weggewuifd.Voeg eraan toe zijn gemak om
contacten te leggen. Zo had hij in het bestuur van de Vereeniging ter
BeoefeningvanOverijsselschRegt en Geschiedenis de rijksarchivaris van
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Overijssel, mr. G.J. ter Kuile, als vriend leren kennen. Die hielp hem met
het opvragen van allerlei stukken uit andere archieven en met het oplossen
van palaeografische moeilijkheden. Door bemiddeling van de Utrechtse
hoogleraar dr. W. J appe Alberts, met wie hij later nog eens een
Geillustreerde geschiedenis van Nederland (1970) zou uitgeven, kwam
hij in contact met prof. dr. T.S. Jansma. Deze Amsterdamse hoogleraar
verklaarde zich be reid als promotor bij dit ook voor hem enigszins
ongewone dissertatie-onderwerp te fungeren.
Van bijzondere waarde voor de promovendus waren het werk en de
persoonlijke adviezen van de campanoloog Andre Lehr. Fehrmann was
uiteraard een leek op het gebied van de giet- en vormtechniek, de
toonzuiverheid, het klokprofiel en het principe van de dynamische
gelijkvormigheid. Het duurde dus weI even voordat hij zich in het "up
noten" gieten van luidklokken en de samenvoeging van dergelijke
exemplaren tot harmonische "geluien" had ingewerkt. Vervolgens was er
de door een raderwerk aangedreven tijdklok met ingebouwde waarschu
wing in de vorm van een voorslag van drie a vier klokjes van verschillende
toonhoogte. Aandacht moest ook geschonken worden aan het winst
gevend nevenbedrijfvan de geschutgieterij, door aIle klokgieters speciaal
in woelige tijden beoefend. In een uitvoerig inleidend gedeelte, gebaseerd
op een uitgebreide hoeveelheid vakliteratuur, diende op de historische
ontwikkeling van dit prachtige ambacht te worden ingegaan.
De meest essentiele bijdrage van Fehrmann bestond uit het bij name
opsporen van klokgieters, het reconstrueren van de "klokgietersdynas
tieen" met hun vaak duidelijk herkenbare tradities, het nagaan van de
uitvoering van opdrachten en de uitgestrektheid van het werkgebied;
aansluitend daarop kwam dan de inventarisatie van de nog aanwezige en
de verloren gegane klokken - indien mogelijk op naam, plaats, gietjaar,
versiering en randschrift.
In zijn proefschrift voert de schrijver Geert van Wou als hoofdpersoon ten
tonele. Deze werd vermoedelijk in Nijmegen geboren en was voor het
eerst duidelijk aantoonbaar werkzaam te 's-Hertogenbosch, In 1480
kwam hij naar Kampen voor het uitvoeren van een opdracht en hij is hier
metterwoon gebleven - naar aIle waarschijnlijkheid om de concurrentie in
het Brabants-Limburgse gebied te ontwijken. Kampen was toen nog
steeds een stad met talrijke handelsrelaties en bood de gieter goede
vooruitzichten, want het noorden en oosten van Nederland vormden nog
braakliggend arbeidsterrein. En weldra waren ook in verschillende
belangrijke Duitse steden Van Wou's geluien zeer gewild. Hoewel hier
gevestigd, met burgerrecht en aI, was de meester doorgaans op stap om de
bestellingen ter plaatse uit te voeren. Fehrmann IS erin geslaagd van de
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reizen, de gietwerkzaamheden en de afrekeningen uit de archivaIia een
duideIijk beeId van deze buitengewone vakman te geven.
Na de dood van de kIokgieter in 1527 werd de zaak voortgezet door zijn
drie zoons, vooraI door de jongste, eveneens Geert geheten. Die zijn niet
in staat geweest het grote vermogen van de vader bijeen te houden;
daarmee ging het met de gieterij bergafwaarts. Het edele ambacht Ieefde
pas weer op met de komst in 1596 van Henrick WoItersz. Wegewaert uit
Deventer. Diens zoon KiIiaen voIgde hem in 1622 in het bedrijf op. Het
was ten sIotte een Duitser, Henrick Vestrinck, vermoedeIijk een vroegere
knecht van KiIiaen Wegewaert die hier de rij sIuit - na 1653 is het
voorgoed met de klokgieterij in Kampen gedaan.
En de onvermoeibare speurder had zich niet alleen.bezig gehouden met de
Kamper klokgieters. Vier jaar voor de druk van zijn dissertatie had hij aIs
nevenstudie in samenwerking met J.W.e. Besemer een pubIicatie over de
Utrechtse kIokgieters en hun verwanten in het Iicht gegeven. Daarin
komen de gesIachten Butendiic, De Borch, Van AmmeIroy, Van Meurs en
Dop aan de orde. Hoe was hij nu op die Utrechtse klokgieters gekomen?
WeI, door een zekere WiIlem van Wou die zich in 1504 in de
bisschopsstad had gevestigd en die vermoedeIijk een broer van Geert van
Wou is geweest.
De kennis die Fehrmann zich door deze jarenIange studie had vergaard,
yond ook erkenning in de Westduitse BondsrepubIiek. Door de redactie
van de bekende Thieme-Becker Kiinstler-lexikon werd hijuitgenodigdde
kIokgietersuit deNoordeIijke en ZuideIijkeNederlanden voor een nieuwe
druk van het biografisch nasIagwerk te bewerken.

AIs men zich de moeite geeft Fehrmanns taIrijke artikeIen in de Kamper
AImanak door te nemen, dan komt men onder de indruk van zijn
veeIzijdigebeIangsteIling.Naast kerkbouwmeesters en kIokgieters hieId
onze geschiedvorser zich bezig met schiIders, geesteIijken, humanisten,
boekdrukkers, regenten en vIootvoogden. Het waren veeIaI mensen van
het tweede en derde plan, maar daardoor juist zo representatief voor hun
tijd. Hij koos ze bij voorkeur uit twee cuItuurperioden, nameIijk uit de
Renaissance en de Verlichting. Dat is eigenIijk ook niet verwonderIijk
voor een man die zich zo sterk verwant voeIde met de Iibertijns
rationaIistisch-vrijzinnig-liberaIestroming die naast de rooms-kathoIieke
en de caIvinistische in onze Nederlandse traditie valt te onderscheiden.
Deze geesteIijke grondsIag inspireerde hem niet aIleen bij zijn lessen en
zijnhistorisch speurwerk, daarvan getuigdehij ook tijdens samenkomsten
van de Rotary en in bestuursvergaderingen van het Kamper Nuts
departement. Die Ievensopvatting dreef hem eveneens tot duidelijke
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stellingname in de politiek: jarenlang was hij actief in de plaatselijke
afdeling van de V.V.D., en zijn naam heeft zelfs eens op een kandidaten
lijst voor de Provinciale Staten geprijkt.
De meeste van de historische figuren die hij zich koos, werden niet aIleen
gekenmerkt door de peri ode waarin zij leefden, maar ook door het feit dat
ze door geboorte of op andere wijze met het Kampen van vroeger waren
verbonden. Wat hem boeide, was hoe ze, ieder voor zich, op de
gebeurtenissen en veranderingen van hun tijd hebben gereageerd, en
daarbij, of ze al dan niet van een tolerante levenshouding, van 'studiezin en
kritische instelling blijk hebben gegeven. Wat de uitgekozenen gemeen
hadden, was dat ze tot de welvarende burgerij behoorden. Fehrmann
trachtte ze in eerste aanleg te beoordelen naar de normen van hun tijd en
zeker niet uitsluitend naar het gelijk van later. Aldus krijgen de behouden
de persoonlijkheden - zelfs in het geval dat ze tot een minder innemend
slag behoorden - bij hem evenzeer hun recht als zij die beter de geest van
de tijd aanvoelden. Hij plaatste ze bij voorkeur in een raam van politieke
en godsdienstige gebeurtenissen.
Laten we ons beperken tot die artikelen die F ehrmanns historische
belangstelling het meest typeren. Voor de Renaissance zou ik er op drie
willen wijzen: twee afzonderlijke over Albert Pigge (ca. 1490-1542) en
zijn neef Steven Pigge (ca. 1520-1604) - geschreven met een tussentijd
van precies twintigjaar - en dat over Arent toe Boecop (ca. 1510-15 92?).
De drie beschrevenen kwamen uit dat deel van de Kamper bevolking dat
in de regel door handel en scheepvaart tot rijkdom was gekomen en
waaruit de Kleine en Grote Meente en de Raad jaarlijks hun vacatures
opvulden ..De beide Pigges hebben hun leven grotendeels buiten Kampen
doorgebracht. Zowel de een als de ander studeerde te Leuven en vertoefde
enige tijd in Rome. Toe Boecop bleef naar aIle waarschijnlijkheid zijn he le
leven in Kampen woonachtig. Buitengewoon interessant in die artikelen is
de gemengde sfeer van theologie en humanisrne, van Reformatie en
Contra- Reformatie, van Renaissance en Barok, van oude gewestelijke en
stedelijke vrijheden en dreigend absolutisme. En zeer aanschouwelijk
wordt dit 16e-eeuwse drietal in hun tijd gezet. In elk van hen komt een
ander soort van schrijverschap naar voren: Albert Pigge: de theologische
polemist, Steven Pigge: de rustige humanist, Arent toe Boecop: de
burgemeester die - zo lijkt het weI - geschiedenis schrijft voor tijdverdrijf.
Met Albert Pigge toont de schrijver ons een voorbeeld van de mentaliteit
van de hogere seculiere geestelijkheid die in de 16e eeuw zoveel kritiek
heeft wakker geroepen. Hier een van die universitair gevormde kerk
mens en die rijkelijk geprofiteerd hebben van allerlei kerkelijke inkomsten;
die om te beginnen zich als pastoor niet persoonlijk bemoeiden met de
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zielzorg van hun parochianen, maar elders vertoevend het werk overlieten
aan een vaak onbekwame vice-cureyt en zelf het grootste deel van de
pastorale inkomsten opstreken. Pigge had het zelfs vrij snel tot kamerheer
van de pausen Adriaan VI en Clemens VII gebracht. Met zoveel aan de
Curie verbonden geestelijken keek hij uit naar de "gouden regen" van
beneficien en prebenden, want hij leefde in Rome op grote voet.
Waarschijnlijk heeft hij ook uitsluitend om financiele redenen zijn niet
onaantrekkelijke post opgegeven om zich in Utrecht te vestigen. In die
bisschopsstad tekent Fehrmann hem in een staat van grand-seigneur.
Daar woonde Pigge goed behuisd als proost van de Sint-Janskerk en
kanunnik-thesaurier van de Dom; hij was kanunnik van het bisdom Luik
en tegelijkertijd nog pastoor van Kampen, Overschie en Alphen. Een
weinig sympathieke levensstijl. Maar in zijn baatzuchtigheid stond deze
Pigge te midden van zijn gelijken zeker niet aileen. Inmiddels had hij zich
tijdens zijn loopbaan ontwikkeld tot een strijdbaar theoloog van reputatie.
In felle geschriften nam hij het op tegen Luther, Melanchton en Calvijn, en
sprak hij zijn oordeel uit over afvallige vorsten als Hendrik VIII van Enge
land en Christiaan III van Denemarken. Maar - spelingvan het lot - inKampen
drongen onderwijl de ketterse ideeen snel door, en wei door toedoen van
zijn populaire vice-cureyt Arent Graet van Collen. Gehaat bij zijn
tegenstanders en niet getapt bij zijn medestanders stierf Albert Pigge in
1542.
Innemender, menselijker, maar veel minder indrukwekkend doet Steven
Pigge aan. Met .hem brengt Fehrmann de zuivere humanist naar voren.
Door bemiddeling van een relatie van zijn oom te Rome is hij verbonden
geweest aan de Vaticaanse bibliotheek en bijbehorende kunstverzame
ling.Vervolgenswas hij enkelejaren te Brussel werkzaam als bibliotheca
ris van kardinaal Granvelle. In die laatste functie onderhield hij zakelijke
en vriendschappelijke contacten met de bekende Antwerpse drukker en
boekverkoper Christoffel Plantijn. Daama reist hij een jaar of vijf als
mentor van de oudste zoon van de hertog van Kleef met zijn pupil naar
Oostenrijk en Italie, Zijn laatste jaren brengt hij door in Xanten, In
materieel opzicht leefde Steven Pigge veel en veel bescheidener dan zijn
oom. Deze rustige verzamelaar van antiquiteiten had ook niets van diens
strijdlust; zijn droge geschriften handelen bijna uitsluitend over zaken die
het klassieke Rome betreffen. Hoewel van oordeel dat het landsheerlijk
gezag geeerbiedigd diende te worden, was hij tijdens de Opstand geen
vriend van de Spanjaarden. Daarom keurde hij het af dat juist die door
Philips II erop afwerden gestuurd om het verzet te breken. De vervolging
van ketters veroordeelde hij: ze was in strijd met de menselijke waardig
heid - een houding van verdraagzaamheid, waartoe blijkbaar ook de
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omgang met Plantijn had bijgedragen.
Het leven van Arent toe Boecop speelde zich in een geheel andere wereld
af. Deze burgemeester van Kampen ontplooide een diplomatiek talent
tijdens het gewestelijk verzet tegen de centralisatiepolitiek van Karel V en
Philips II. Hoewel anti-Spaans en tegelijkertijd tolerant tegenover de
aanhangers van de Nieuwe Leer, leidde hij desondanks als loyaal magis
straat de verdediging van de stad toen die in naam van Oranje in 1572
werd belegerd. Tijdens een kortstondige gevangenschap en in volgende
jaren, politiek enigszins uitgespeeld, gebruikte hij zijn tijd voor het
schrijven van een kroniek over de bisschoppen van Utrecht, die in 1496
plotseling afbreekt. Dit manuscript is in 1860 door het Historisch
Genootschap in Utrecht uitgegeven. Fehrmann had die belangrijke
uitgave vaak geraadpleegd omdat Toe Boecop bescheiden uit het
stadsarchief he eft gebruikt die later verloren zijn geraakt. Opmerkelijk is
ook Toe Boecops dagboek, geschreven in de ik-vorm, dat in een 17e
eeuws handschrift bewaard bleef en is samengesteld uit excerpten van het
verloren geraakte tweede deel van zijn kroniek, Deze uittreksels werden in
1862 door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis uitgegeven. Dit dagboek geeft een verslag van de gebeurte
nissen tijdens het beleg van Kampen en de daarop volgende bezetting door
graafWillem van den Bergh. Het lag geheel in de lijn der verwachtingen,
datFehrmann eens een studie aan Arent toe Boecop zou wijden.
Het geselecteerde drietal mannen uit de Verlichting is een minder
gelijksoortige combinatie dan die uit de Renaissance. Hier gaat het om een
uitgever, een bewindsman en een vlootvoogd, met name Jacques Alexan
dre de Chalmot (1734-1801), Jacob Abraham de Mist (1749-1823) en
Jan Willem de Winter (1761-1812). Aileen de laatste was geboortig uit
Kampen, aileen de eerste bracht het arbeidzaamste deel van zijn leven in
de stad aan de IIssel door. Deze mannen beleefden de nadagen van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ais overtuigde patriotten
hebben zij haar val en haar vervanging door de Bataafse Republiek niet
betreurd. Ons land kreeg zijn eerste grondwet die na een staatsgreep in
1798 tot stand kwam en de oude federatieve staatsvorm verving door de
eenheidsstaat. De Mist behoorde als federalist tot die leden van de
N ationale Vergadering die gevangen werden genomen, terwijl De Winter
kort tevoren was gepolst om aan de staatsgreep daadwerkelijk deel te
nemen. De Chalmot stond buiten het actieve leven en heeft in zijn
studeerkamer te Kampen het gedoe der radicalen afgekeurd. Van hem
merkt F ehrmann op dat hij, zoals meer wetenschappelijk ingestelde
mensen, wei politi eke belangstelling maar geen politieke ambitie kon
opbrengen.
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Fehrmann heeft er goed aan gedaan de aandacht te vestigen op deze
verdienstelijke boekdrukker en uitgever van rechtsbronnen en andere
officiele bescheiden. De Chalmot zocht zijn levensdoel geheel in de lijn
der Franse encyclopedisten, in de geest van "kennis is macht". Zo heeft
hij eerst met een Leids collega het verouderde Algemeen huishoudelijk
woordenboek, een vertaald werk van een Fransman Chomel, totaal
omgewerkt en er later met een Amsterdamse drukker een negendelig
vervolg op uitgegeven. In zijn laatste levensjaren kwam hij aan de markt
met een eigenBiograftsch woordenboek der Nederlanden, dat door zijn
dood bij de letter D is blijven steken. Een opmerkelijk man dus, een
autodidact met een verbazende belezenheid, met een vermogen tot
kritisch denken en met een veelzijdigebelangstelling; bovendien was hij
een gematigd christen.
Het artikel over De Mist wordt met een zeer suggestief psychologisch
dubbelportret ingeleid.De hoofdpersoon is na zijn veertiende jaar bij zijn
oom mr. Abraham Vestrinck, de achterkleinzoon van de laatste Kamper
klokgieteropgevoed.Die oom is als het ware de verpersoonlijkingvan het
verouderde regentendom, hij is heerszuchtig, onscrupuleus, een geslepen
intrigant, hijmaakt zich schuldigaan nepotisme enwordt in de volksmond
"de Prins van Kampen" genoemd. Geheel anders - en blijkbaar van de
weeromstuit - ontplooit De Mist zich gereserveerd, bespiegelend,
humaan, bij voorkeur de man achter de schermen. De Mist studeert te
Leiden rechten, promoveert cum laude enwordt door zijnoom aan de post
van derde stadssecretaris in Kampen geholpen. In 1770 sticht hij hier de
vrijmetselaarsloge "Le Profond Silence". Na de Bataafse Omwenteling
verhuist hijnaar Den Haag. Gekozen indeNationale Vergaderingschaart
hij zich achter de gematigden, de federalisten. Door de staatsgreep van de
aanhangers van de eenheidsstaat komt zijncarriere in een ander spoor. Hij
krijgt een functie in een koloniale raad die met het beheer van de erfenis
van de opgeheven Oostindische Compagnie is belast. Na de vrede van
Amiens vergezelt hij de pas benoemde gouverneur naar de Kaapkolonie,
waar hij als commissaris-generaal de organisatie van een nieuw bestuur
opbouwt. Tijdens het koninkrijkHolland bekleedt hij nog de aanzienlijke
ambten van staatsraad en landdrost van Maasland. Fehrmann behandelt
met sympathie deze intelligente practicus van conservatieve signatuur,
hoewel hem diens blijvende gehechtheid aan stand, positie en geld niet is
ontgaan.
In de Bovenkerk bevindt zich een urn met het hart van de enige
Kampenaar die inhet Pantheon te Parijs is bijgezet.Juist deze ornstandig
heid bracht Fehrmann ertoe zich in het leven van admiraal De Winter te
verdiepen. Deze Kampenaar was een van de weinigeniet-Oranjegezinde
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zeeofficieren geweest die met de komst der Pruisen tot herstel van
stadhouder Willem V in 1787 naar Frankrijk was uitgeweken en in de
gelederen van het Bataafse Legioen in 1795 terugkeerde. Aan zijn
radicaal patriot-zijn dankte hij zijn benoeming tot opperbevelhebber van
de Bataafse vloot. In 1797 werd hij voor Kamperduin door de Engelsen
verslagen en tot overgave gedwongen. Deze studie wordt pas echt
interessant als de schrijver komt tot de rivaliteit tussen De Winter en zijn
evenknie admiraal Carel Ver Heull. Laatstgenoemde, voor de vrede van
Amiens aanhanger van Oranje, werd ema een groot vereerder van
Napoleon. De Franse keizer schatte diens militaire gaven groter dan die
van De Winter. Raadpensionaris Schimmelpenninck en na hem koning
Lodewijk Napoleon die een zekere zelfstandigheid ten opzichte van
Frankrijk wilden handhaven, plaatsten telkens weer de onvervalste repu
blikein De Winter in het opperbevel. F ehrmann heeft dit onderwerp later
tot een interessant boek, Onze vloot in de Franse tijd (1969), uitgewerkt.
Een merkwaardige afdwaling van iemand die zich tot dan toe op heel
andere historische terreinen had opgehouden.Maar ookhier geldtweer de
algemene ervaring: elk onderwerp wordt interessant naarmate je er meer
in doordringt.
Door al die publicaties had Fehrmann inde loopderjaren een grotekennis
van gedrukte en ongedrukte bronnen voor de geschiedenis van Kampen

, verworven.Daarmee was hij de aangewezenman gewordenomhet eerste
overzicht van de stadsgeschiedenis te schrijven.Dat verscheen in 1972 in
de Fibula-Heemschutreeks van de uitgeverij Dishoeck, Een handig
werkje en bewust geschreven voor een groot publiek. Het besluit met een
nuttige beschrijving van de voornaamste monumenten in de stad.
Fehrmann beschikte over een heldere, onderhoudende betoogtrant. Zijn
studies worden goed ingeleid en afgerond. Zijn stijl is levendig; zijn
emotionele betrokkenheid bij het onderwerp brengt, waar nodig, vaart in
zijnzinnen. Jammer is, dat de schrijverzich in zijnbeeldspraak nogal eens
aan gemeenplaatsen bezondigt - een euvel dat afneemt, naarmate het peil
van zijnhistorische studie stijgt.Daar staat weer als positieftegenover, dat
hij schijnbaar zonder moeite een klare voorstelling van de beschreven
personen, van hun milieu en tijd weet op te roepen. Die aanschouwelijk
heid moet vooral de lezer die zich weinig in geschiedenis verdiept, de
lectuur belangrijkvergemakkelijkenen aantrekkelijkmaken. In dit opzicht
zijn, naar mijn smaak, zijn artikelen over bisschop Jan vanArkel, de beide
Pigges en De Mist, maar ook zijnboek overOnze vloot in de Franse tijd
zeer geslaagd te noemen.
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We kunnen zeggen, dat F ehrmann voor zijn historische studies niet alleen
goed gebruik van het Walkate-archief heeft gemaakt, maar ook dat hij de
hem toevertrouwde boekerij en verzameling met inzicht heeft beheerd.
Door zijn deskundigheid en speurzin kon hij bij tijd en wijle met de
middelen die de voormalige Nutsspaarbank en haar huidige opvolgster de
Bondsspaarbank voor dat doe I verstrekten, de bibliotheek met zeldzame
en heel bijzondere werken verrijken. Ook brachten wei verenigingen en
gezelschappen bij opheffing uit eigen beweging hun archieven naar hem
toe. Die aanwinsten zijn, naast de schenkingen van Kamper families, van
betekenis voor de stedelijke geschiedenis van de laatste honderd jaar.
Door die overdracht van waardevolle paperassen en allerlei ander
materiaal kon Fehrmann onder meer een unieke fotoverzameling aan
leggen en zag hij de reeds aanwezige collectie tekeningen, topografische
kaarten en schilderijen zich uitbreiden.
Nu leek de overleden conservator bij eerste kennismaking misschien niet
direct de persoon die je aan het hoofd van zo'n instelling zou verwachten.
Archivarissen en bibliothecarissen zijn uit hoof de van hun beroep zeer
punctuele mensen. Fehrmann maakte daarentegen een enigszins non
chalante indruk als je zijn bureau en zijn aanvullende werktafel overzag.
Geraadpleegde boeken bleven na gebruik lang liggen; zij stapelden zich
zelfs op. Een gevraagd boek kon hij ook wei eens niet gauw op de daarvoor
bestemde plaats in de kast terugvinden. Maar zo onsystematisch als hij
leek, was hij natuurlijk ook weer niet, want anders zou er maar weinig van
. zijn historische studies terecht zijn gekomen. Gelukkig kon hij op een zeer
goed geheugen vertrouwen, zodat hij zelfs de cartotheek niet altijd
behoefde te raadplegen. Desnoods loste hij langs intuitieve weg organisa
torische oneffenheden op. Bovendien die kleine nalatigheid, die hij nota
bene zelf met de nodige ironie placht aan te dikken, was juist een van zijn
charmes. En met goede assistentie kon hij wonder wat verrichten.
Door zijn eruditie was hij de toevlucht van allen die op historisch gebied
iets moesten produceren; van een werkstukje voor school tot een
dissertatie toe. Menigeen bewaart aangename herinneringen aan de
gezellige gesprekken met Fehrmann in zijn archief over allerlei aspecten
van het stedelijk leven in het Kampen van vroeger en nu. En hoe velen
heeft hij niet bezield bij hun studie en aangemoedigd tot publicatie in de
Kamper Almanak! Onder zijn hoofdredactie - en dankzij de financiering
door de Spaarbank - steeg in de loop der jaren het peil der afleveringen. Er
zijn dan ook heel wat bibliotheken die prijs stellen op jaarlijkse toezending
van een exemplaar.
F ehrmann heeft een verbazende werkkracht opgebracht. Voor zijn studies
moest hij zich natuurlijk vaak en langdurig afzonderen. Maar een
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kamergeleerde kon men hem onmogelijk noemen; alle duffe eigen
schappen die men doorgaans een zodanig man van studie pleegt toe te
schrijven, miste hij volkomen. Daarvoor had hij juist te veel behoefte aan
menselijke aanspraak; daarvoor ook stond hij, de degelijke krantenlezer,
te stevig met beide benen in de eigen tijd.
Maar wie had in 1954 kunnen vermoeden dat voor hem nadien nog zo'n
vruchtbare periode als geschiedvorser en -schrijver zou aanbreken met als
hoogtepunt zijn promotie cum laude aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam? In het genoemdejaar zag het er somber voor hem uit: hij
moest in Groningen een hersenoperatie ondergaan. Hij heeft gelukkig de
rest van zijn leven kunnen gebruiken om aan te tonen hoe goed die
chirurgische ingreep was geslaagd. Hij speelde het zelfs klaar zijn
dagelijkse omgeving telkens weer te verbazen door zijn kwistig energie
verbruik. Met matigheid heeft hij bij voortduring meer moeite gehad dan
met gematigdheid. Een zekere luchthartigheid in levenswijze is hem tot zijn
dood blijven kenmerken.
Wat vooral niet gemakkelijk in onze herinnering zal vervagen is zijn
jovialiteit, zijn gulle lach en zijn dramatisch gebaar. Hij was hulpvaardig
en in staat tot hartelijke vriendschap. Hij laat dan ook in wijde kring een
leegte achter.
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