
DE KRONIEK VAN VLOET

door W.A. Fasel

In 1974werd bij dr. C.N.Fehrmann, beheerder vanhet Frans WalkateArchiefinKampen,
een postpakket afkomstig uit Amsterdam bezorgd. In dit pakket bevonden zich twee
18e-eeuwse boekwerkjes betreffende de geschiedenis van Kampen, een brief uit 1931
van Jules deV.(kennelijkeen Belg) aanJohn E(nnema), een briefuit 1974van een oude
en bozeman uitAmsterdam, die zichde schoonzoon van een boekbinder noemt, alsmede
enige stukken perkament. De gehele collectie beyond zich in een gehavende lederen
boekband. De stukken perkament zijn in twee categorieen te verdelen. Enige stukken
vormen samen een bladzijde uit een middeleeuwse Vulgaat [terwijl drie andere stukken
eveneens bij elkaar horen en een fragment van een kroniek moeten voorstellen]. Met
name deze kroniek, die geschreven zou zijn door een 13e-eeuwse Kamper schepen
genaamd VIoet,intrigeerde Fehrmann hevig, reden waarom hij een aantal deskundigen
raadpleegde. Deze kwamen tot de conclusie dat de kroniek vals was, waarna Fehrmann
mede aan de hand van hun bevindingen een verhaal schreef in de Kamper Almanak
1977178, getiteld: 'Te mooi om waar te zijn. Twee verdachte middeleeuwse Kamper
kronieken'. Zijn verhaal sloeg in als een born (althans in Kampen) en de locale pers
besteedde er ruime aandacht aan. Een gevolgwas tevens, dat stadsarchivaris VanderVIis
en schrijver dezes door journalisten werden benaderd met de vraag ofwij de vervalsers
waren. Dit was voor mij aanleiding een open brief te schrijven aan Hans Wiersma,
redacteur van een der plaatselijke bladen, getiteld: 'Die chronycke van VIoet, ofte
Moudec op hystorieke paden, ofte die benarringhe des HoogEdelen Geleerden Doctors
Fehrmannius, ofte Open Brief aan Hans Wiersmavan 't NieuwKamper Dagblad'. Deze
briefwerd gepubliceerd in het NKDvan 9 en 10 november 1977.Aangezien de meeste
argumenten in dit onderhavige artikel aan bod komen, laat ikde inhoud van de open brief
verder buiten beschouwing. Het komt erop neer, dat ik van mening was en ben dat de
kroniek zeer wel vals kan zijn, doch niet op grond van de argumenten van Fehrmann en
zijn anonieme deskundigen. Ook drs. Van der VIis, die zich eveneens als 'verdachte'
aangesproken voelde, wierp zich in de strijd en meende te kunnen aantonen dat de
kroniek pertinent vals is. Ook zijn argumenten komen ter sprake. Hoewel de zaak
landelijk niet de minste aandacht trok, bleef zij ons bezighouden, met als gevolg dat
Fehrmann mijop zekermoment het pakket toestuurde ten behoeve van een onderzoek in
het Centraal Laboratorium te Amsterdam.Uiteraard heb ik toen tevens de handschriften
intensief bestudeerd. Aangezien in de Kamper Almanak nimmer een vervolg op het
artikel van Fehrmann is verschenen, lijkt het mij nuttig de tot nu toe bekende gegevens
samen te vatten.

1. Het is een kroniek, die bestaat uit drie stukken perkament, welke door Fehrmann A, B
en C zijn genoemd. A en B hebben aan elkaar vastgezeten, zodat zij een handschrift
vormden, dat doormidden werd gesneden. De tekst van C sluit kennelijk aan op AlB. De
tekst vanAlB, beginnende met 'doe dat water soe hoech woerden haw', zouhet begin van
de kroniek kunnen zijn.Zeker is dit niet, want er zou een verhaal over de watersnood in
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Friesland aan vooraf kunnen zijn gegaan. Tekst C eindigt met 'ind doe hawn inder hoeven
onss', zodat de kroniek abrupt afbreekt en het slot derhalve ontbreekt. Deze stukken
perkament zijn aangetroffen in een boekband van ca. 1500. Ret is een bekend gegeven,
dat boekbinders stukken perkament tussen de leren band en het houten of kartonnen
schutbord stopten om de band enigszins rond te laten lop en. Daarvoor werd oud
perkament gebruikt en in sommige archieven treft men dozen vol met dergelijke stukken
en snippers perkament aan, welke bij de restauratie uit boekbanden tevoorschijn zijn
gekomen. Dit impliceert dat de stukken perkament, die de kroniek vormen, niet alleen
eeuwenlang in de boekband gezeten kunnen hebben, doch tevens dat ze veel ouder
kunnen zijn dan de boekband.

2. De stukken perkament waren zeer vuil, doch dit was gemakkelijk met een nat watje te
verwijderen. Fehrmann yond dit zeer verdacht, doch m.i. is het vuil - een korrelige
bruine stof - uit het leer op het perkament gekomen. Een van de stukken perkament is
ietwat gerimpeld, hetgeen erop wijst dat het leer - wie weet hoeveel malen - vochtig is
geweest en weer opgedroogd. De bruine laag zou looizuur kunnen zijn, dat zich heeft
vermengd met leerstof en stijfsel. Uit het laboratoriumonderzoek is gebleken, dat het vuil
zich op het schrift bevindt (en niet eronder), zodat wij de veronderstelling, dat men het
perkament met een of andere kleurstof heeft geverfd om het perkament ouder te doen
lijken, moeten verwerpen. Trouwens, als er een of ander chemisch preparaat zou zijn
gebruikt, dan zou dit bij het onderzoek zijn ontdekt.

3. De stukken perkament bevatten geen sporen van zandkorrels, waarmee vroeger natte
inkt werd gedroogd. Dit argument houdt geen stand, aangezien charters zelden of nooit
met zand werden gedroogd. Men kon ze namelijk terzijde leggen om ze uit zichzelf te
laten drogen. Zand strooide men op de bladzijden van een boek, teneinde het blad
vlugger te kunnen omslaan.

4. Vervolgensde inkt, die te glanzend zouzijnen niet verbleekt. Nuwaren er in de tijd dat
de kroniek geschreven zou zijn (ca. 1270) twee soorten inkt in gebruik, narnelijk ijzer
gallusinkt en carboninkt. De eerste soort bestond uit een mengselvan ijzer, fijngewreven
galnoten + een of ander bindmiddel. Ret kenmerk van deze soort inkt is, dat het ijzer
oxydeerde, met als gevolgdat het schrift bruin of zelfs geelwerd. Menbehoeft maar een
notarisprotocol open te slaan om dit te constateren. Voor carboninkt (= koolstofinkt)
werd gebruik gemaakt van verschillende ingredienten, by. roet, lampenzwart, beender
zwart en zelfs houtskool. Als bindmiddel gebruikte men voornamelijk Arabische gom,
maar ook honing, eiwit of olie. Carboninkt is niet onderhevig aan chemische process en
en ookwordt de scherpte van de letter niet aangetast, noch de drager (= het perkament).
Deze inkt kon gemakkelijk worden weggekrabd, aangezien de inkt niet in de drager
doordringt, maar er op blijft liggen.Ret laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen, dat de
kleurstof koolstofzwart is (maar geen beenderzwart) en dat als bindmiddel Arabische
gom is gebruikt. Ret rapport zegt letterlijk: 'Ret voorkomen van een koolstofzwart met
als bindmiddelArabische gomis geheel volgens de verwachtingen bij een dergelijke inkt.
Daar deze inkt echter eeuwenlang is gebruikt, is er geen conclusie over de echtheid van
het document aan te verbinden'. Dit moge waar zijn, doch er zijn wel degelijk enige
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conclusies te trekken. Allereerst deze, dat men vandaag de dag allang geen carboninkt of
ijzer-gallusinkt meer maakt. Men werkt met chemische preparaten, zodat, als de inkt een
of andere chemische of anorganische stof zou hebben bevat, de kroniek ogenblikkelijk
als vervalsing door de mand zou zijn gevallen. Ergo de kroniek is niet geschreven met
Oost-Indische inkt, zoals Fehrmann veronderstelde. Voorts he eft men om de inkt te
kunnen onderzoeken een klein stukje moeten wegkrabben. Daaronder bleek het perka
ment witter van kleur te zijn dan het onbeschreven perkament, zodat er wel degelijk een
verouderingsproces he eft plaatsgevonden. Ook heeft men de tekst sterk uitvergroot,
zodat een simpellijntje van een letter de dikte kreeg van een centimeter. Ret bleek dat de
inkt vol kloven en barsten zit; met andere woorden, de letters vertonen een craquelure
zoals men wel aantreft op oude schilderijen. Ook dit is het gevolg van een verouderings
proces. Als er derhalve sprake is van een vervalsing, dan kan dit geen recente vervalsing
zijn.

5. De taal van de kroniek zou niet deugen, want er staan frisismen in, die eerst in de 1ge
eeuw in gebruik waren. Welke dat zijn hebben de onbekende deskundigen ons helaas niet
geopenbaard, zodat degene, die in de lange winteravonden een middeleeuwse Kamper
kroniek wenst te vervaardigen, op weinig medewerking mag hopen. Maar men behoeft
geen taalgeleerde te zijn om friese woorden als hawn, twisken, neat, oer en fioerind
nioentich te herkennen. Maar zijn dit wel friese woorden? Of wellicht woorden uit een
veel groter taalgebied? Zo vraag ik mij af, of ons werkwoord 'hebben' oorspronkelijk niet
als 'hawen' of 'hawan' werd uitgesproken. In het Duits werd het 'haban' en in het
Nederlands (via 'hewwen'?) 'hebben'. Roe werd het in het 13e-eeuwse Kampen uit
gesproken, waar ook zonder de Kroniek van Vloet de invloeden uit verschillende taalge
bieden aanwijsbaar zijn?
Ret woord 'neat', dat in het artikel van Fehrmann is vertaald met 'nooit', betekent m.i.
gewoon 'niet' en werd in analogie met 'gean' vermoedelijk uitgesproken als 'neet' of
'neeet',
Ret woordje 'oer' voor 'over' werd ook in deze streken gebruikt, getuige het woord
'oervedebrief (akte waarbij vrede werd gesloten; het woord betekent dat de vede (vete)
over is). In dit verband: in de transcriptie van manuscript C staat te lezen: '... de onsen
borghe uutseghede. Doe hawn oer vede macket'. M.Lmoet hier staan: '... de onsen borghe
untseghede. Doe hawn oervede macket'. Ontzeggen betekent de vrede opzeggen, dus de
oorlog verklaren.
Ik ben tot de overtuiging gekomen dat in het middeleeuwse Kampen woorden met een
oe-klank met 'u' werden geschreven. De kroniekschrijver noemt zich een kleinzoon van
Altke Fluot, zodat de naam zal zijn uitgesproken als Floet of wellicht Floe-ot. Voor
woorden met een oo-klank volgde men de algemene middeleeuwse schrijfwijze, zodat
woorden geschreven 'met 'oe' of 'oi' werden uitgesproken als '00'. De e en de i betekenen
namelijk dat de 0 lang is (Roeper, van Voerst,Voirne,Oisterholte enz.). Dit betekent dat
de oe's in fioerindnioentich niet als oe werden uitgesproken, maar als 00. Verder was
'ind' een gangbare Kamper variant voor 'ende'. Ret woord zal dus 'fjoorindnjoontich'
geklonken hebben. Is dit nu typisch Fries? Men moet daarbij wel bedenken, dat er
oudtijds ook buiten Friesland meer tweeklanken waren dan tegenwoordig. Ret verschil
tussen ij (in het Kamper dialect konsekwent uitgesproken als ie) en ei (in het Kamper
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dialect nimmer uitgesproken als ie) zou op een verschil in tweeklank teruggaan. Ik vraag
me af, of we van de ontwikkeling van het Nederlands (en van het Fries) sinds de vroege
middeleeuwen nu echt zoveel weten, dat wij deze kroniek op taalkundige gronden vals
kunnen verklaren. Toch nog maar een paar deskundigen erbij halen, dunkt me.
Als wij een ogenblik mogen veronderstellen dat de kroniek echt is, dan is het evident dat
de groep Friezen in twee generaties zijn taal niet volle dig verloren zal hebben, noch deze
onbemvloed zal hebben bewaard. De auteur verhaalt immers, dat er vele lieden gekomen
zijn 'uuter Vene' (Kamperveen en omstreken?), 'Oltelande' (dat Holland kan betekenen,
maar misschien ook het oude- of hogeland van Friesland), 'Scelrewert' (dat ik vertaal als
'van de Schelde') en zelfs uit Keulen. De moeder van Vloet kwam uit Oltelande. Dat door
al deze invloeden een merkwaardig taaltje kon ontstaan demonstreert onze kroniek
schrijver in elke regel.

6. Volgens Fehrmann is het absurd, dat in de tweede helft van de 13e eeuw iemand in de
landstaal geschreven zou hebben. Maar waar had Vloet dan in moeten schrijven? In het
latijn soms? Maar hij was toch geen pastoor? Welnee, want dan was hij immers geen
schepen geweest? Hij was wel (we nemen wederom even aan dat de kroniek echt is) een
belangrijk man in Kampen en lid van een invloedrijke familie. Hij werd zelfs als gezant
naar Denemarken gezonden. Zou zo'n man niet een beetje schrijven hebben geleerd? Van
het stelletje rabauwen en vechtjassen dat toen Kampen bevolkte en op kleine schepen
avontuurlijke reizen ondernam, kan men niet verwachten dat ze latijn schreven. Maar wel
kende onze man een paar latijnse woorden, die hij met kennelijk welbehagen te pas
brengt. Zo he eft hij het over 'Sancte Martensdaghe des hillighe episcopi et confessoris'
(de dag van St. Maarten, de heilige bisschop en belijder) en ook maakte hij 'foele
missiones in belli ac pace' (veel zendingen in oorlog en vrede). En tenslotte, hij voelde
zich verongelijkt nadat zo'n voortreffelijk man als hij door het ondankbare Kampen in
ballingschap was gezonden en zelfs zijn kinderen hem niet wilden volgen. Kan in een
dergelijke situatie een man er niet toe komen, dat hij een paar stukken perkament pakt en
zijn 'memoires' gaat schrijven? Althans, de schrijver onderschat de verdiensten van zijn
voorgeslacht niet, zodat zijn eigen lot er wel erg droevig bij afsteekt.

7. Vleet schrijft in zijn kroniek '.. .ind in dat iaer dairumtrent haw ick vairen inden
(hove?) Abels danorum slavorumque rex ind twai previlegienbrefen mitvairen thues
wert'. Volgens archivaris Van der Vlis zou dit het bewijs zijn dat de kroniek vals is,
aangezien bedoelde twee privileges van 1251 niet aan Kampen zijn gegeven, maar aan de
Ommelandvaarders. In hetzelfde jaar werd namelijk een vidimus (authentiek afschrift
van een dezer privileges aan de burgers van Utrecht verstrekt door de prior van het
klooster te Lund. En in 1320 gaf deze prior tevens een vidimus van hetzelfde privilege aan
de burgers van Kampen. Volgens mijn collega zijn deze privileges derhalve eerst na 1320
naar Kampen gekomen en verbleven ze voordien te Lund. Ik betwijfelde deze theorie,
aangezien ik mij niet kon voorstellen dat men privileges zou laten verblijven onder de
macht van degene, tegen wie ze in feite gericht waren. Ook is het een feit, dat een vidimus
doorgaans werd gegeven door iemand, die ter plaatse gezag genoot. Ergo, een vidimus
van de prior van Lund zal in Scandinavie meer indruk hebben gemaakt dan een van een
onbekende overste in Overijssel. De kwestie werd opgehelderd door de rijksarchivaris te
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Kopenhagen, die ik om advies vroeg. Deze deelde mede, dat de Deense koningen
aanvankelijk niet eens een archief hadden, maar dat de belangrijkste stukken werden
bewaard door de aartsbisschop van Lund. Er zijn meerdere voorbeelden dat zowel de
Franciscanen als Dominicanen vidimi verstrekten en dat de Ranzesteden afschriften van
hun privileges bij hen hadden gedeponeerd, aangezien nieuwe koningen de privileges
moesten bevestigen. Daarom was het handig dat er afschriften te Lund berustten,
teneinde te vermijden dat steeds het origineel uit Kampen moest worden overgebracht.
Dit laatste is overigens een bekende praktijk, want steden die hun recht moesten
bewijzen legden zelden of nooit het originele privilege over (dit bleef veilig thuis in de
archiefkist), maar bedienden zich van een vidimus.

s. Ik ben er zeker niet van overtuigd dat de kroniek echt is. Indien zij echter vals is, dan
toch niet op grond van de argumenten van de onbekende deskundigen. Ik heb dit
uitvoerig met Fehrmann besproken emhet resultaat was, dat onze twijfels inzake de
echtheid van de kroniek niet werden weggenomen, maar dat wij haar evenmin als vals
wilden verwerpen. Dit temeer omdat (blijkens een mededeling van Fehrmann aan mij)
enigeDuitse deskundigen helemaal niet van devalsheid van de kroniek overtuigdwaren.
Ret zwaktepunt - en dus de reden tot twijfel - zit hem in de wijzewaarop het stuk tot
ons is gekomen.Dekwestie is namelijk, dat menweliswaar een vervalsingover n'importe
welkonderwerp kanvervaardigen, doch dat deze op een geloofwaardigemanier onder de
aandacht van de historici en dus in de publiciteit moet worden gebracht. M.a.w. de
vervalsing moet op een alleszins verklaarbare manier opduiken, zodat iedereen erin
trapt. Dit nu is niet gebeurd. In het postpakket bevonden zich o.m. twee anonieme
brieven, die een heleboel suggereren (onder andere dat er een boek is geweest,waarover
ruzie is geweest tussen de vader van Jules de V.en Johan Ennema), doch die de argwaan
eerder versterken dan verzwakken. Overigens, degene die weet hoe er in het verleden
met de Kamper archieven is omgesprongen (zowelbij Nanninga Uitterdijk als bij Welc
ker lagen na hun overlijden stukken thuis en zelfs heeft de stad haar eigen privilegeboek
moeten terug kopen), kijktvan een dergelijke ruzie niet op. Ret is daarom niet geheel uit
te sluiten, dat er inderdaad een boek is geweest dat in de fameuze lederen band
thuishoort. Zoja, dan bevindt dit boek zichvermoedelijk of in het gemeentearchief, of in
de Walkate-Collectie. In deze band bevonden zich behalve de kroniek ook andere
stukken perkament. Jules spreekt dan ook zeer terecht van 'den omband met in deezen
de gevonden documents'. Voorts trof Fehrmann in het postpakket twee ISe-eeuwse
boekjes aan, waarvan er een had toebehoord aan de Kamper stadssecretaris Mr.Frans
Lemker (1706-1773). Terecht beweert Fehrmann dat deze boekjes - hoewel alleen
antiquarisch verkrijgbaar - niet zeldzaam zijn, doch ik stel mij voor dat een eventuele
vervalser lang zal moeten zoeken aleer hij iets vindt waaruit de relatie met Kampen zo
zonneklaar blijkt.Wanthoe men het ookwendt ofkeert, het ex libris van Lemkerbewijst
dat de stukken in Kampen zijn geweest. De plaatsen waar men dergelijke drukwerkjes
verwacht zijn het gemeente-archief en de Walkate-Collectie. Zou het daarom niet zo
kunnen zijn,dat er inderdaad vanuit Kampeneen opdracht tot het inbinden van boeken is
uitgegaan, waarna er een of andere - niet meer te achterhalen - ruzie is ontstaan?

9. Menis er tot nu toe van uitgegaan dat, als de kroniekvals is, de brief van Jules deV.dus
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ook vals zal zijn. Ik ben daarvan zo zeker niet. De originele brief heb ik getoond aan een
importeur van schrijfmachines, die verklaarde dat het lettertype allang niet meer ge
bruikt en zeer weI van de jaren 1920-1930 kan dateren. Dat het papier waarop de brief is
getypt, eveneens uit die jaren stamt, had ik zelf alreeds vastgesteld. Dit impliceert, dat de
brief van Jules echt kan zijn; met als konsekwentie, dat dan ook de brief van de
schoonzoon van de boekbinder vermoedelijk echt is. Begrijp me goed, elke handige
jongen, die regelmatig de Vlaamse radio en televisie aan heeft staan kan een brief met
'verwittigen', 'vermits' en 'nochtans' in elkaar knutselen, doch volgens mij schrijft Jules
geen Vlaams (of Nederlands dat Vlaams moet voorstellen), maar is hij iemand die
gewend is in het Frans te denken. M.i. is hij een Waal ofwel een Vlaming uit de hogere
kringen (die enige generaties geleden franstalig werden opgevoed en hun moedertaal
veelal gebroken spraken). In dat geval is hij tevens van adel, want hij noemt zich 'de V' en
niet 'Dev.'. St. Christophe behoeft dan geen gemeente te zijn, maar kan de naam zijn van
een huis. Jules vertelt trouwens dat hij nog steeds te 'S' woont. Uiteraard rijst de vraag,
waarom hij de personen die hij vermeldt niet bij de naam noemt (hij geeft slechts de
initialen) en zich in een waas van geheimzinnigheid hult. Hij geeft zelf de verklaring:
'Verontschuldig dat ik geschrijven heb in vaagheid ... Ook weet ik niet of U nog in leven is
en anderen hebben niets daarmede van doen'. Vermoedelijk was hij bang dat de brief in
verkeerde handen zou vallen. Dat is dan inderdaad gebeurd, want hij kwam bij een
boekbinder inAmsterdam terecht en via dezen bij diens schoonzoon. Wat is de zin van dit
alles? Duidelijk is, dat de boekbinder f 64, - te vorderen had van Ennema; een bedrag
waarvoor men in de dertiger jaren een aardig boekje kon laten inbinden. Maar Ennema
betaalde niet en de boekbinder bleef achter met de leren band, bevattende de 'docu
ments', alsmede twee ISe-eeuwse boekwerkjes. Zou hij dan toch het mysterieuze boek
hebben ingebonden en de band c.a. hebben vastgehouden toen Ennema niet betaalde?
Maar hoe valt dit dan te rijmen met de verklaring van Jules, dat zijn vader weI de band c.a.
had, maar niet het boek? Jules stuurde het zaakje naar Ennema en deze stuurde het door
naar de boekbinder. Wat moest deze ermee? Was het de bedoeling dat het boek weer in
de oude band werd gebonden? Dit is dan kennelijk niet doorgegaan (omdat het boek
alreeds ingebonden was?). En waarom moest er een boekbinder te Amsterdam aan te pas
komen, terwijl er in Kampen of anders in Zwolle toch ook weI een redelijke ambachtsman
te vinden was? Was de opdrachtgever wellicht bang herkend te worden? Zo ja, was dan
degene, die zich Ennema noemde, inderdaad Ennema? Of had deze erwellicht helemaal
niets mee te maken? Ret zou me niet verwonderen, want in die sfeer van rancune en
intrige was alles mogelijk. Dit zijn overigens vragen, die elke aandachtige lezer zichzelf
kan en m.i. ook behoort te stellen, doch die niet te beantwoorden zijn. Tevens vraag ik me
af, of een vervalser opzettelijk een dergelijke mystificatie zal hebben opgebouwd. Zo ja,
wat is daarvan dan de bedoeling?

10. Tenslotte moet mij van het hart dat deze affaire mij hogelijk heeft verwonderd. Men
stelle zich voor: er duikt een kroniek op, die geschreven zou zijn door de 13e-eeuwse
schepen uit Kampen. Onmiddellijk rijst de gedachte aan vervalsing, reden waarom de
beheerder van de Walkate-Collectie zich tot verschillende deskundigen wendt teneinde
hun oordeel te vernemen. Deze deskundigen zullen weI een gat in de lucht springen!
Eindelijk eens de kans om een volle dig onbekend handschrift als de vondst van de eeuw
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in de publiciteit te brengen danwel als falsum te ontmaskeren. Dr. Fehrmann kwam
bedrogen uit. De deskundigen wilden wel hun mening geven (namelijk dat de kroniek
vals was), doch hun naam mocht onder geen beding worden genoemd. Dat was wellicht
maar het beste ook, want hun argumenten snijden weinig hout, zoals ik in voorgaande
regelen heb aangetoond. Mijn conclusie is dan ook, dat de kroniek zeer wel vals kan zijn,
maar dat het eigenlijke onderzoek nog moet beginnen. En men mag wel opschieten, want
als de kroniek toch echt zou zijn, dan kan Kampen zich opmaken om in 1994 haar
SOO-jarigbestaan te vieren.
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TRANSCRIPTIE

doe dat water soe hoech woerden haw bint die fresen wt Lalande hiir gean mit morde
ind barne ind darbi hawnwest GleuwekenArndes die oelde ind sinre soene alse Altke
Fluot mine oeldevaider ind Boldwenvander Aesinre bruedere ind foelemer lueden wt
Lalande, doe si fande dat waiter oepen alsoe vere inden Brone ind twisken Brone ind
Enesce wair dat waiter oepen alsoe weI als neat wesen haw in voertidene.

doe si hawn oere borghe macket wale twisken die Isele ind die Revenewoe die Revene
inder Isele coemet inder marcke vander Brone ind uppe sancte Martensdaghe des
hilligheepiscopi et confessoris ind iair ons heren nae Christi gheboert olvehundert ind
fioerindnioentich hawn si die borghe uppemacket neffen den dicke rondumme ind die
borghe woer groet alsoe vere van die Revene to Gardes hues vander Ae.

- doe haw Willam van Bochoerst coemen mit sinre soenen ind die lueden van Brone
inder marcke indwolden (neat?) uppemacket hawn die borghe ind hawn die frese oer
striidet ind Willamvan Bochoerst ind sinre soenen ind knechten oer oere haghen
druewen ind doe hawn si Bronopwert gean ind die lueden van den Brone wtdruewen
alsoe wel ind die rudderen ind hulperen onss heren van Wtert hawn sie alsoe weI
wtdruewen alse si coemen hawn mit foele lueden, mer wolden die frese inder marcke
van der Brone bluewen alse inde Lalande dat waiter oere huesen ind landen wtdrue
wen bint.

- doe hawn Altken Fluot minen oeldevaider ind Arne Kenneken die marcke vander
Brone sleghen in campen alsoe voele alse dair lueden woeren ind minen oeldevaider
mit sinre lueden hawn die oeverste poerte oer die Revenemacket ind Gardevander Ae
haw die grafte doer sine steghe van den Revene umme die borghe inder Isele macket
alsoe die borghe rondumme int waiter leghet ind Roederick Fluot minen oeldevaiders
bruedere haw den dicke macket mer de is neat mer.

- doe hawHer Bernt die presbyter vanWelsehemde oer foele koen ind botter offreghet
alse si vairen wolden inder karcke in onss heren nativitas ind he haw ghebannet ind
foele sarmoenet oer morden ind barnen alse si hawn.

- doe hawn si vairen inder hoeven onss ghenedigher heren alse si macken wolden oere
karcken inden campen alsoe weI ind onss here haw die banne wtdain ind si hawn
macket oer karcke in oere borghe int iair fioertene ind minen vaider GleuwekenAltes
die Ionghe haw mit sinre lueden die karcke macket doe hi twaintich iair oelt woer.

doe haw Her BoldwenCoepessoene hiir coemen ind hi starf soeventich iairen oelt ind
doe haw Her Ismael van Oeldebarne hiir coemen de haw vairen inder hoeven onss
heren van Wtert mit minen vaider ind untfengen eenre previlegienbref dat onser
borghe ind sinre marcke enre stat solde siin, dat woer int iair achtindtwaintich uppe
sancte Victoersavende alse si thuesvairen hawn.
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- doe hawn die here van Bochoerst ind die here van Isslemueden ind Reint van Ittersom
mit oere knechten ind hulperen voer die oeverste poerte west saghede (") Oe kerlen
woelen enre stat macken mer wi soelen di wisen wi die heren van der Isselen bint (")
Ind doe haw mine vaider de Godt ghenedich si wter poerte coemen (") Miit oe voer
dissen swerde dat wisen sol wi fresen die heren der Issele bint ("). ind hi sleghet die
here van Putten oer ind die lueden van der borghe druewen die rudderen ind oere
hulperen bueten oere haghen.

- mine oeldevaider haw mit sinre lueden alse Bolcke Bolckessoene ind Nenne Bolc
kessoene sinre soene alse die jerste ummelant vairen in Skanoere ind Lubeke int iair
dartene alse foele scepen neat thues west bint ind dat waiter aIle Ianden bueten unsre
dicken ofte haghen oerloepen haw.

doe unsre borghe enre stat woer hawn die Iueden tre poerten darbi macket ander
Issele, die wterste poerte uppen dicke ind bi Garden huese vander Ae, ind doe bint
alsoe weI die scepe wt Lubeke ind vander Vischbeye hiir west ind mine vaider haw die
wterste poertemacket mer de is neat mer alse die stat ruemet woer ind hi haw mit
Goessen Kenneken, Bernt Luelofssoene vander Veene ind Wycher die Roede die jerste
scepen west.

- doe hawn aIle iairen foele Iueden coemen wter Vene ind Olteland ind van Scelrewert
inden borghe ind wt OIteIande woer minre moder de Godt ghenedigh si mit oere vaider
ind alsoe weI wt Colne hawn foele lueden coemen.

doe hawn foele veden inder borghe west alsoe weI mitter here van Bockhoerst ind alse
si die scolte mordet hawn alsoe weI mitter here van Wtert onss ghenedigher here de
onsen borghe untseghede.

- doe hawn oervede macket alse onss here uppen richthues coemen haw ind doe hawn
nii scepen coemen ind Daem Oltekesende woer scolte ind in dat iair dairumtrent haw
ick vairen inden (hove?) Abels danorum slavorumque rex ind twai previlegienbrefen
mitvairen thueswert mer Iohan Boldewini haw mi die ehre noemen ins si hawn scepen
macket.

- doe die stat ruemet woer haw mit Ruerick Fluot mine bruedere die muere ruemet ind
die borghe hoechmacket ind die dicke mer doe die lueden dat hillighe gheisteshues ind
der vleischues bueten der muere macket mer int iair twainsextich hawn mi scepen
macket ind haw foele missiones in belli ac pace voer die stat macket ind foele
handenen golts darin dain.

- doe ick ochte iairen scepe haw west hawn mi wtlaght wter stat mit minre wive mer
mine kinder bint darin bluewen de mit oere oelde vaider neat gean woelden de toe stats
oerber liben haw alse mine vaider ind oeldevaider de die borghe macket hawn alse wt
Lalande mitter fresen coemen hawn ind Nenne Hiddesoene, Doede Hesselssoene,
BoIke Witten ind Otte Altke Sewertssoene bint alsoe weI wtlaght wter stat.
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- doe haw onss ghenedigher here Ghise van Rennessen mit voerbede inder borghe
(gezonden) mer die lueden woelden onss lueden neat innemen ind doe hawn inder
hoeven onss ...
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DE KRONIEK VAN VLOET

(vrije vertaling)

Toen het water zo hoog gewordenwas, zijn de Friezen uit Lalande (Laag land?) hier naar
toe gegaan,moordend en brandend, en daarbij waren GleuwekenArndes de Oude en zijn
zonenAltke Fluot (Vloet),mijn grootvader, en Boldwenvan del'Ae,zijnbroeder, en veel
meer lieden uit Lalande. Toen vonden zij het water open tot aan de Brone en tussen
Brone en Enesce (Ens) was het water ook open, zoals niet geweest was in voortijden.
Toen hebben zij de burcht gemaakt tussen de IJssel en de Reve,waar de Reve in de IJssel
komt, in de marke van de Brone. En op St.Martensdag (11 november) van hetjaar 1194
hebben zij de burcht gemaakt, alsmede de dijk rondom. En de burcht was groot van de
Reve tot aan het huis van Geert van del'Ae.
Toen is Willem van Buchorst gekomen met zijn zonen en de lieden van Brone in de
marke. En zij wilden (niet) dat de burcht gemaakt werd. Toen hebben de Friezen hen
bestreden enWillemvan Buchorst en zijnzonen en knechten buiten hun hagen gedreven.
Toen zijnzijnaar Brone gegaan en hebben de lieden van Brone eveneens uitgedreven. En
de ridders en helpers van de bisschop van Utrecht hebben ze ook uitgedreven toen zij
kwamen met veellieden. Want de Friezen wilden in de marke van de Brone blijven,
aangezien zij in de Lalanden door het water uit hun huizen en landen verdreven waren.
Toen hebben Altken Fluot, mijn grootvader, en Arne Kenneken de marke van de Brone
verdeeld in kampen, zo veel als er mensen waren. En mijn grootvader met zijn lieden
hebben de Bovenste poort over de Reve gemaakt. En Geert van del'Ae heeft de gracht
gemaakt, die loopt van de Reve door zijn steeg om de burcht in de IJssel, zodat de burcht
random in het water lag. En Roederick Fluot, de broeder van mijn grootvader, heeft de
dijk gemaakt, maar die is er niet meer.
Toen heeft Heel'Bernt, de pastoor vanWelsehem (Wilsum),die hun vele koeien en boter
afvroeg toen zij naar de kerk wilden gaan op Kerstdag, hen in de ban gedaan en veel
gepreekt over het moorden en branden dat zij gedaan hadden.
Toen zijn zij gegaan naar het hof van de bisschop van Utrecht, omdat zij hun kerk in de
kampen wilden maken. En de bisschop heeft de ban afgenomen en zij hebben hun kerk
gemaakt in de burcht in hetjaarveertien (1214).Enmijnvader GleuwekenAltes de Jonge
heeft met zijn lieden de kerk gemaakt toen hij 20 jaar oud was.
Toen is Heel' Boldwen Coepessoene hier gekomen en hij stierf toen hij 70jaar oud was.
Toen is Heel' Ismael van Oeldebarne (Oldeboom?) hier gekomen, die gegaan is naar het
hof van de bisschop van Utrecht met mijn vader en die ontvangen heeft een privilege
brief, houdende dat onze burcht en zijn marke een stad zou zijn. Dat was in het jaar
achtentwintig op St. Victorsavond (5 maart 1228),toen zij thuiskwamen.
Toen zijnde Heel'van Buchorst, de Heel'van IJsselmuiden en Reint van Ittersum met hun
knechten en helpers voor de Bovenste poort geweest, zeggende: 'Jullie kinkelswillen een
stad maken, maar wij zullenjullie tonen wie de heren van de JJssel zijn'. En toen is mijn
vader, die God genadig zij, uit de poort gekomen (zeggende): 'Neem U in acht voor dit
zwaard, dat U zal tonen dat wij Friezen de heren van de IJssel zijn'. En hij sloeg de Heel'
van Putten overhoop en de lieden van de burcht dreven de ridders en hun helpers buiten
hun hagen.
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Mijn grootvader is met zijn lieden, als Bolcke Bolckeszoon en Nenne Bolckeszoon, zijn
zoon, als eerste ommeland gevaren naar Skanor en Lubeck in het jaar dertien (1213),
toen veel schepen niet thuis gekomen zijn en het water alle landen buiten onze dijken of
hagen overstroomd he eft.
Toen onze burcht een stad werd hebben de lieden drie poorten erbij gemaakt, aan de
IJssel, de buitenste poort op de dijk en bij het huis van Geert van der Ae. En toen zijn ook
de schepen (of schepenen?) uit Lubeck en van de Vischbeye (Wisby?) hier geweest. En
mijn vader heeft de buitenste poort gemaakt, maar die is er niet meer sinds de stad
verruimd werd. En hij is met Goessen Kenneken, Bernt Lulofszoon van der Veen en
Wycher die Rode de eerste schepen geweest.
Toen zijn aIle jaren veel mensen in de burcht gekomen uit het veen (Kamperveen?),
Oltelande (Holland?) en Scelrewert (Zeeland? Vlaanderen?). En uit Oltelande kwam mijn
moeder, die God genadig zij, met haar vader. En ook uit Keulen zijn vele lieden gekomen.
Toen zijn er vele twisten in de burcht geweest, ook met de Heer van Buchorst. En toen ze
de schout vermoord hebben eveneens met de bisschop van Utrecht, die onze burcht de
oorlog verklaard he eft.
Toen hebben hebben ze vrede gesloten, toen de bisschop op het Richthuis gekomen is.
En to en zijn er nieuwe schepenen gekomen en Daem Oltekesende (van Holtsende) werd
schout. En in dat jaar of daaromtrent ben ik gevaren naar het hof van Abel, koning der
Denen en Slaven, en heb twee privilegebrieven naar huis meegevoerd. Maar Johan
Boldewini heeft mij (daarvan?) de eer ontnomen en ze hebben hem schepen gemaakt.
Toen de stad verruimd werd heb (ik) met Ruerick Fluot, mijn broeder, de muren
verruimd en de burcht opgehoogd (en) de dijk.Maar toen hebben de lieden het H.Geest
Gasthuis en het Vleeshuisbuiten demuren gemaakt.Maar in hetjaar tweeenzestig (1262)
hebben ze mij schepen gemaakt en ik heb vele reizen in oorlog en vrede voor de stad
gemaakt en vele handen goud daarin gestoken.
Toen ik acht jaar schepen was geweest hebben ze mij met mijn vrouw uit de stad
gebannen. Maarmijn kinderen zijn erin gebleven. Zijwilden niet meegaan met hun oude
vader, die tot nut van de stad geleefd heeft, zoals zijnvader en grootvader, die de burcht
gemaakt hebben toen zij uit Lalande met de Friezen gekomen zijn. En Nenne Hiddes
zoon,Doede (H)esselszoon, BolckeWittenen OtteAltkeSewertszoon zijnookuit de stad
gebannen.
Toen heeft de bisschop Ghise van Renesse met brieven van voorspraak naar de burcht
(gezonden), maar de lieden wilden ons niet toelaten en toen hebben ze in het hof van
onze...
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COMMENTAAR OP DE KRONIEK VAN VLOET

Ret kenmerk van verreweg de meeste kronieken is hun beknoptheid. Reeksen van
gebeurtenissen passeren de revue en worden in een of enkele regels afgedaan. Zo ook
hier. Wat zich op anderhalf A4-velletje laat transcriberen, is in werkelijkheid de ont
staansgeschiedenis van een stad, welke zich over drie of vier generaties uitstrekt. Deze
geschiedenis begint ergens in de 12e eeuw. Ook zonder deze kroniek weten wij, dat door
de stijging van het zeewater grote overstromingen plaatsvonden en tal van meren zijn
ontstaan. Zo onwaarschijnlijk is het dus niet, dat een groep mensen uit het lage land van
Friesland door het water werd verdreven en op zoek ging naar nieuwe woonplaatsen. Dat
zij per schip kwamen ligt voor de hand, want zij vonden het water open tot aan (het
riviertje?) de Brone en ook tussen de Brone en Ens was het land weggeslagen.
Ret land bij de Brone en de IJssel was kennelijk dun bevolkt en behoorde toe aan
mensen, die een markegenootschap vormden. Ook dit is niet onwaarschijnlijk. Men gaat
er vanuit dat in de Germaanse tijd gemeenschappelijk grondbezit bestond en tevens zijn
er aanwijzingen, dat in tal van streken - ook b.v. in Noord- en Zuid-Holland - tot in de
middeleeuwen marken hebben bestaan. Op vruchtbare grond zijn deze marken echter in
een vroeg stadium verdwenen, terwijl ze op de zandgronden bleven bestaan. Logisch,
omdat men op het onvruchtbare zand een stuk onverdeelde grond nodig had voor
plagwinning t.b.v. de potstalbemesting.
Of er reeds dijken waren toen de Friezen zich aan de oever van de IJssel vestigden blijkt
niet uit de kroniek, doch het ligt wel voor de hand. Ret gebied had immers de watersnood
doorstaan en verder is er veel te zeggen voor de.theorie van Van Engelen van der Veen,
die opteert voor bedijkingswerkzaamheden in de lle eeuw. Duidelijk is, dat de nieuwe
bewoners duchtig aan het werk gingen. Letterlijk staat er: 'hawn si die borghe uppemac
ket neffen den dicke rondumrne'. Uppemacken betekent m.i. ophogen en 'neffen' bete
kent niet 'naast', maar 'benevens', dus 'alsook'.
De schrijver bedoelt m.i. te zeggen, dat zij een versterkte hoogte opwierpen met een dijk
er omheen. Deze was gelegen tussen de IJssel en de Reve, te weten waar de Reve in de
IJssel stroomt. De Burgel zou dan een deel van de Reve zijn, zodat het oudste stadsgebied
zich uitstrekte van de Burgel tot de IJssel en van het Oorgat tot aan de Geerstraat.
Als stichtingsdatum wordt genoemd St. Maartensdag (= IInovember) van hetjaar 1194.
St. Maarten is de patroonheilige van het bisdom Utrecht, zodat daarom misschien deze
dag is gekozen voor een officiele feestviering bij de beeindiging van het werk. Duidelijk
is, dat deze stadsvesting niet van de ene dag op de andere is ontstaan en ook is er geen
bewijs dat de stad toen reeds stenen muren had. Mogelijk bestond de eerste burcht uit
een terp, met daaromheen een aarden wal (de dijk), waarop een houten pallisade met
enige primitieve poorten.
Zo te zien hebben de markebewoners de Friezen hun gang laten gaan, wellicht omdat
dezen zich met visserij en/of scheepvaart bezighielden. Toen zij echter stedelijke allures
kregen en - wie zal het weten - aanspraak maakten op het mede-gebruik van de marke,
kwam er ruzie. Weweten namelijk niet hoelang de Friezen reeds aan de boorden van de
IJssel zaten toen in 1194 de burcht werd gebouwd. Er kunnen tientallen jaren overheen
zijn gegaan en in die tijd kan veel gebeuren. Indien we de genealogie van de kroniek
schrijver bekijken, dan lijkt het zelfs aannemelijk dat er enige decennia verstreken aleer

141



er sprake was van een stad. Hoe onze auteur heette staat nergens vermeld. Zijn vader was
Gleuweken Altes de Jonge, die 20 jaar oud was in 1214. Hij was dus geboren in 1196 en
wel te Kampen. Diens vader heette Altke Vloet, die nog eenjongeman moet zijn geweest
toen hij met zijn vader Gleuweken Arndes de Oude naar Kampen kwam. De tocht van de
Friezen kan dus op zijn vroegst ± 1160/1170 hebben plaatsgevonden. Tevens viel mij op
dat de schrijver het niet zo nauw neemt met de voornamen, want hij gebruikt drie
naamsvormen naast elkaar, namelijk Altes (= zoon van Alt of Aelt), de voornaam Altke
(zijnde een verkleinwoord van AlUAelt,ofwel een vrouwsnaam) en Arndes (= zoon van
Arnt, Arnout, Arent). Zoek het maar uit. Voorts zou de broer van grootvader Altke niet
Vloet,maar Van der Ae hebben geheten. Vloet en Ae zijn naar ik aanneem bijnamen en
hebben beiden iets met water te maken. Of er een verband is met de in het geslacht
voorkomende naam A(e)It, kan ik niet beoordelen.
Maarhoe het ook zij,de strijd was ontbrand en de bewoners van de Bronermarke vonden
steun bij Willem van Boekhorst, een der baronnen in de omgeving. Ook dit is geen
nieuws.Uithet stadsarchiefblijkt, dat zelfs nog in de 14eeeuwKampenoverhoop lagmet
de adellijke heren. Zelfs de bisschop van Utrecht bemoeide zich ermee, doch de Friezen
wisten de aanval af te slaan. Zehebben toen korte metten gemaakt met de markebewo
ners door hen te verjagen, waarna ze de grond in percelen (kampen) verdeelden en aan
elke burger een stuk toebedeelden. In dit verband: in de kroniek lezen wij dat de Friezen
'Bronopwert' gingen om 'die lueden van der Brone' te verdrijven, want zij wilden 'inder
marcke van der Brone' blijven. Er is veel gefilosofeerd over de betekenis van de naam
Brunnepe. Zois beweerd dat de naam is ontstaan uit 'Bron-apa', hetgeen 'bronwater' zou
betekenen. Dit impliceert danwel, dat er in de Germaanse tijd alreeds bewoning zou zijn
geweest, hetgeen echter nauwelijks is aan te nemen. De naamsverklaring, welke zich uit
de kroniek laat afleiden, is veellogischer. Naar mijn mening liep er in het Brunneper
gebied een riviertje of stroompje, geheten die Brone (de latere Ryet of Riete?),waarnaar
de marke is genoemd. Van Kampen uit gezien woonden de Brunnepers 'Bronopwert',
hetgeen later afsleet tot Bronopert, Bronepe en tenslotte Brunnepe.
De Kampenaren - want zo mogen we ze van nu af aan noemen - waren echter niet
gerust, reden waarom ze een gracht groeven van de Burgel naar de IJssel, te weten langs
de Geerstraat. Aldus lag de burcht rondom inhet water en bij het Oorgat kwameen poort
(de Bovenste poort), terwijl er tevens een dijkwerd gelegd 'mer de is neat mer'. Ergo, een
dijk die spoedig weer werd opgeruimd (bij een latere stadsuitbreiding?).
Debewoners kerkten klaarblijkelijknog te Wilsum,waar ze moeilijkheden ondervonden
van de pastoor, die nogal wat koeien en boter voor zijn diensten verlangde en on
aangenaam preekte over moorden en brandstichtingen. Dezepassage wijst erop, dat de
Kampenaren zich ook met veeteelt bezighielden, hetgeen de moeilijkheden met de
Brunnepers zou kunnen verklaren. Het kwam zo ver dat de pastoor hen in de ban deed.
Maar ze gingen praten met de bisschop van Utrecht, die niet alleen de ban afnam, maar
tevens toestond dat zij eenkerk bouwden, Deze kerk kwam gereed in hetjaar 1214.Dit
gegeven klopt niet met de bouwgeschiedenis van de Bovenkerk. Van der Heide heeft
aannemelijk gemaakt (KA. 1951/52,blz. 139), dat de huidige kerk van 1369dateert en
twee voorgangers heeft gehad. De tweede kerk is - voorzichtig geschat! - rond 1250
gebouwd en daaronder yond men sporen van een (houten?) kerkje, dat uit de l Ie eeuw
zou dateren. De kerk van 1214 zou dus een voorganger hebben gehad. Maar mogelijk
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bestond dit lle-eeuwse kerkje omstreeks 1214 niet meer, of anders kerkte men alleen op
hoogtijdagen te Wilsum (er is sprake van een kerstviering), waar een officiele pastoor
resideerde.
Kampen kreeg nu een eigen pastoor, te weten Heer Boldwen Coepessoene, die werd
opgevolgd door Heer Ismael van Oldeboorn. Deze laatste is uit de archieven bekend. Een
voortreffelijk man kennelijk, want hij wist van de bisschop te verkrijgen dat Kampen
stadsrechten kreeg, te weten in het jaar 1228. Deze passage heeft enige vrolijkheid
verwekt, want hier zou de vervalser zich wel zeer hebben vergaloppeerd door het Kamper
stadsrecht twee jaar ouder dan dat van Zwolle te maken. Ret kan zijn, maar hoe verklaart
men dan dat van de oudste tijden af Kampen steeds na Deventer en v66r Zwolle wordt
genoemd? Ik voel dan ook niets voor de stelling van Wiersma, die schrijft: 'Dat er nooit
stadsrechten van Kampen zijn gevonden wordt steeds vaker uitgelegd als een bewijs van
overbodigheid om ze te verwerven: Kampen bezat zoveel afzonderlijke rechten en
privilegien, dat een extra bevestiging in de vorm van 'stadsrechten' niet nodig was' (K.A.
1989,blz, 7). Als Zwolle in 1230 het stadsrecht ontving, welke zijn dan de rechten van
Kampen die van v66r 1230zouden dateren? Ik ken er niet een, Daarom geloof ik, dat op
zeker moment wel degelijk aan Kampen stadsrecht is verleend, te weten in alle gevalv66r
1230.Dit recht is verdwenen en de eerste bevestiging derprivileges door de bisschop van
Utrecht dateert eerst van 1301,ergo van ongeveer driekwart eeuw later. Deze oorkonde
werd gegeven op eel);tijdstip dat bisschop Ghije de stad Kampen bijzonder hard nodig
had en het stuk is volstrekt nietszeggend, aangezien de bisschop de door zijn voorgan
gers aan Kampen geschonken rechten confirmeert, zonder ook maar een recht te
noemen. Ret zou mij dan ook geenszins verwonderen als Kampen haar stadsrecht heeft
vernietigd, b.v. omdat de ook qua grondgebied sterk expanderende stad helemaal niet zo
blij was met dit stadsrecht en haar rechten liever in het vage liet. Er is enige reden voor
deze veronderstelling, aangezien de stad steeds heeft verhinderd dat haar rechten en
privileges werden gepubliceerd; eenmaal zelfs op straffe van een hoge boete (1740).
Maarhoe het zij,de adellijkeheren uit de omgevingnamen het niet dat Kampeneen stad was
geworden.Zeverzameldenzichvoor deBovenstepoort en zeiden: 'Julliekinkelszijneen stad
aan het maken?Wijzullenjullie eens laten zienwie de heren van de IJssel zijn!'Zehadden
namelijkheel goed in de gaten, dat wie de mondingvan de IJssel beheerste, de scheepvaart
vermocht te controleren. Maar de vader van onze kroniekschrijver, niet voor een kleintje
vervaard, kwamnaar buiten en sprak: 'WachtUvoor dit zwaard, datjullie zal tonen dat wij
Friezen de heren van de IJssel zijn'. Als het niet waar is, dan is het een mooie fabel en
bovendien zal GlauweAeltssoen daar wel niet alleen gestaan hebben. Enfm, hij sloeg de
Heer van Putten overhoop en de Kampenarenverdreven de ridders en hun mannen.
De schrijver verhaalt verder dat zijn grootvader AltkeVloetmet zijn bemanning, alsmede
twee andere Kamper schippers, in 1213als eersten Ommeland zijn gevaren. Fehrmann
vindt dit erg vroeg, doch gegevenhet feit dat in 1251ook andere steden - Utrecht b.v. -
naar Skanor voeren, komt me dit niet onwaarschijnlijk voor.
Na de verlening van het stadsrecht schijnt men weer aan het bouwen te zijn gegaan. Zo
werden er drie stadspoorten gemaakt, te weten een IJsselpoort, een buitenste poort op
de stadsdijk (die we m.i. moeten zoeken boven de St. Nicolaaskerk in de Venestraat) en
een op de Oudestraat bij de Geerstraat. Doch in ± 1270was de buitenste poort alreeds
opgeruimd ten gevolge van een stadsuitbreiding. In of kort na 1228kreeg Kampen ook
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schepenen, zijnde een logisch gevolg van het stadsrecht. Tevens bezochten in die tijd
schepen (of schepenen?) uit Lubeck en Wisby de stad.
Als een stad 'economisch in de lift zit', zoals dat tegenwoordig heet, dan stromen de
nieuwe bewoners toe. Dit is vaker gebeurd inde lange geschiedenis van Kampen.Zoook
in de 13e eeuw, toen er lieden kwamen 'wter Vene' (Kamperveen en omstreken?),
Oltelande (Holland?) en Scelrewerd (van de Schelde?, Zeeland?, Vlaanderen?). Maar
misschien bedoelt de schrijver met 'wter Vene' het lage land van Friesland en met
Oltelande het oude- of hogeland van Friesland, wie zal het weten. Ook kwamen er
mensen 'Colne',waarmee het Rijnlandbedoeld zal zijn.Het is evident, dat met name in de
bouwstijl invloeden uit het Rijnland aanwijsbaar zijn.
Twisten waren in het oude Kampen soms niet van de lucht, zoals uit de oude archieven
blijkt. De schrijver vermeldt een ruzie,waarbij de schout - zijnde de vertegenwoordiger
van de landsheer - het leven liet. Debisschop vanUtrecht nam dit uiteraard niet en deed
de stad de oorlog aan. Maar er volgde een verzoening, bijwelke gelegenheid de bisschop
het Richt- of Schepenhuis bezocht. Er kwamen nieuwe schepenen en DaemOltekesende
(van Holtsende) werd schout. M.a.w.er werd een regeringswisseling tot stand gebracht,
waarbij iemand met een notoire Kamper naam het hoogste gezag kreeg. Dit zou erop
kunnen wijzen, dat de stad haar invloed op het bestuur wist te vergroten.
Dit moet dan hebben plaatsgegrepen omstreeks 1251,want in datjaar voer onze auteur
naar het hofvan de Deense koning en bracht de twee privileges mee naar huis. Maarniet
hij, maar ene Johan Boldewini kreeg daarvan de eer. Deze Johan was vermoedelijk een
geleerd man, want zijn naam is als enige in het latijn geschreven. Een priester was hij
echter niet en vermoedelijk ook geen stadssecretaris, want ze maakten hem schepen.
Dan volgt er een bericht over alweer een stadsuitbreiding, waarbij de muren werden
geruimd - d.w.z. het ommuurde gebied werd ruimer gemaakt - en de burcht op
gehoogd. Ofdeze uitleggingna 1251tot stand kwam,of dat de schrijver teruggrijpt op een
vroegere gebeurtenis, is mij niet helemaal duidelijk. WeIkan men nog vandaag de dag
constateren dat het oudste deel vanKampenhoger ligt dan het overige stadsgebied en als
het ware een stadsterp vormt. Hoe groot deze uitbreiding was waag ik niet te beoordelen,
doch erg omvangrijkkan zij niet zijn geweest. Immers, er ontstond al spoedig ruimtege
brek, zodat men genoodzaakt was het H.Geestgasthuis en het Vleeshuisbuiten de muren
te bouwen, hetgeen zeer weI kan kloppen met de theorieen dienaangaande.
De schrijver schijnt het met de bouw buiten de muren niet helemaal eens te zijn geweest
Cmerdoe hawn die lueden dat hillighegheisteshues ...', schrijft hij ietwat spijtig), doch in
het jaar 1262 keerde voor hem alles ten goede en werd hij schepen. Acht jaar lang
zwoegde hij voor de stad, maakte veel reizen ter stads nutte zowel in oorlog als vrede,
offerde vele handen goud aan het algemeen belang, maar werd desondanks verbannen,
samen met vier anderen. Een nieuwe machtswisseling derhalve, met voor onze held het
grievend neveneffect dat zelfs zijn kinderen hem niet in ballingschap wilden volgen.
Wellichtbehoorde hij tot een de bisschop welgezinde partij, want deze laatste zond ene
Ghise van Renesse met brieven van voorspraak naar Kampen. Doch helaas, de on
dankbare stedelingen wilden de bannelingen niet meer toelaten. Er is nog sprake van het
Hof (van de bisschop?), maar dan breekt de kroniek abrupt af.
Als dit verhaal een vervalsing is, dan heeft de fraudeur er in aIle geval een spannend
verhaal van gemaakt, dat wellicht niet eens zo ver van de waarheid af ligt.
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