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Het ontstaan en de ruimtelijke ontwikkeling van Kampen zijn in deze eeuw al vele malen
onderwerp van studie geweest. Zo kwamen achtereenvolgens E. Rijpma, C.J. Welcker,
G.A.J. van Engelen van der Veen, F. Leyden, J.H.P. Ennema, B. Slicher van Bath, G.D. van
der Heide, C.N. Fehrmann, W.A. Fasel, D. van der VIis, Th. M. van Mierlo, T. Helperi
Kimm, B.M.J. Speet en J.A. Kossmann-Putto en F.J. Kossmann met hun visies op de
desondanks nog steeds ondoorgrondelijke vroegste geschiedenis van de stad. B.M.J.
Speet geeft in de Historische Atlas van Kampen een overzicht van de belangrijkste
historische theorieen en voegt er zijn eigen historisch-geografisch georienteerde versie
aan toe."
Het is niet mijn bedoeling om opnieuw in te gaan op de vorm van de oudste bewonings
kern, de achtergrond van de oorspronkelijke bewoners of de omvang van het stadsgebied
in de eerste helft van de 14de eeuw, om maar enkele van de meest knellende vraag
stukken te noemen, Het gaat mij erom enkele thema's uit te werken die in de hele
discussie nog te weinig aandacht hebben gekregen, te weten de bebouwingsdichtheid en
de huizenbouw te Kampen in de late middeleeuwen." Aan de hand van archiefstukken,
topografische kaarten, inventarisaties van oude gebouwen (bouwhistorisch onderzoek)
en archeologische gegevens is het mogelijk om die eJementen van het verstedelijkings
proces te beschrijven. Dat is van belang, omdat het Kamper stadsbeeld in de periode
1300 tot 1550 grondige wijzigingen onderging. Voor een goed begrip van die veran
deringen moeten we kijken naar: de bevolkingsdichtheid, het bouwen buiten de stads
muur, het stratenpatroon, de vorm van de bouwerven, het gebruik van de grond, be
grippen als 'osendrop', 'gemene muur' en 'werf, de verschillende huistypen en de
ontwikkeling van de huisvormen in de lengte en de hoogte.

De bevolkingsdichtheid en het bouwen buiten de stadsmuur
Een belangrijke graadmetervoorverstedelijking is de bevolkingsdichtheid, omdat zij een
indicatie geeft over de waarde van de stadsgrond en de noodzaak om die grond intensie
ver te gebruiken, bijvoorbeeld door het volbouwen van achtererven of het bouwen in de
hoogte. Nu is het erg lastig om aan voldoende betrouwbare gegevens te komen over de
bevolking in het verleden. De burgerboeken (waarin nieuwe burgers werden genoteerd),
de lijsten van weerbare mannen (burgerwacht) of de registers van haardstedengelden
(belasting op stookplaatsen) geven pas na uitgebreide bewerking en vermenigvuldiging
met veelal geschatte of onzekere factoren informatie over de bevolking als totaal. Ook
voor Kampen moet met dergelijk weerbarstig materiaal worden gewerkt en de in het
navolgende gebruikte cijfers zijn dan ook niet absoluut.
J.C. Visser heeft een overzicht opgesteld van de bevolkingsdichtheden van de Neder
landse steden in de richtjaren 1400 en 1560.Ook hij waarschuwt voor de onzekerheden in
het gebruikte materiaal en het te gemakkelijk als vaststaand overnemen van de in zijn
analyse genoemde correlaties tussen stadsoppervlak en bevolkingsaantallen. Toch zijn
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de uitkomsten van zijn onderzoek zeker bruikbaar als vergelijkingsmateriaal, om te zien
of de gegevens waarmee we voor een afzonderlijke stad, in ons geval Kampen, moeten
werken, overeenstemmen of afwijken van het door hem geschetste algemene beeld. Zijn
stu die dient gebruikt te worden als nationaal toetsingskader voor lokale onderzoeksge
gevens, hetgeen hier de bedoeling is."
Vanaf 1300 groeide de Kamper bevolking sterk. Dit kan worden afgeleid uit het Burger
boek, waarin tussen 1302 en 1469 de namen van nieuwe burgers werden genoteerd. In de
14de eeuw, met name dejaren '30-40 en '70-80, steeg het aantaljaarlijkse inschrijvingen
aanzienlijk. De 15de eeuw begon met een forse toeloop in het eerste decennium, gevolgd
door een afname tussen 1410 en 1440 en een stabilisatie van het aantal gegadigden voor
het burgerschap vanaf 1440. Deze nieuwe burgers kwamen in het begin voornamelijk uit
de directe omgeving van de stad. Na 1350 werd het aandeel van immigranten uit verder
gelegen gebieden steeds groter, vooral uit het oosten van Nederland, Westfalen en het
Rijnland." Het aantal nieuw ingeschreven burgers geeft nog geen uitsluitsel over de
bevolkingsontwikkeling als geheel. De arm ere immigranten hadden geen geld om het
burgerrecht te verkrijgen en bleven dus buiten de 'dernografische administratie'. Verder
is er sprake van een vertragingseffect in het cijfermateriaal, omdat er tussen het moment
van aankomst en de feitelijke verwerving van het burgerschap enige jaren konden
verstrijken. Ook al kunnen we de ontwikkeling niet in absolute cijfers vangen, toch kan
het grote aantal nieuwe burgers in de 14de en begin 15de eeuw op niets anders duiden
dan sterke bevolkingsgroei." De grote welvaart van Kampen in de late middeleeuwen,
toen Kamper schippers, handelaren en reders een belangrijke positie innamen in het
handelsverkeer van noord- en west-Europa, was de oorzaak van de immigratiegolf. De
sterke economische basis van de stad had grote aantrekkingskracht op ambachtslieden,
dagloners en zeelieden, maar ook op uitheemse handelaren en schippers, die in de stad
hun thuishaven zochten.
Met behulp van een lijst van weerbare mannen heeft D. van der VIisberekend dat Kampen
omstreeks 1420 tussen 5300 en 7300 inwoners kan hebben gehad.' Gezien de stabilisatie
van het aantal inschrijvingen van nieuwe burgers bereikte de stad in het midden van de
15de eeuw waarschijnlijk haar grootste aantal inwoners in de late middeleeuwen. Bij
gebrek aan gegevens is het erg moeilijk om schattingen te maken over de periode na
1470, maar Van der VIis sluit voor de tweede helft van de 15de en de hele 16de eeuw een
geleidelijke afname van de bevolking niet uit."
De omvang van het stadsgebied is vanaf het midden van de 14de eeuw in grote lijnen
bekend. Over de voorafgaande periode heerst nogal wat onenigheid, met name over de
grootte van het ommuurde gebied in 1300 en de wijze waarop de stad in de eerste helft
van de 14de eeuw is uitgebreid, Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de stadsmuur langs
de IJssel omstreeks 1335 is verplaatst. Nog meer discussie is er over de noordgrens van
de stad en de vraag of de stad in een of twee fasen werd uitgelegd tot de Hagenpoort.
Zoals vermeld, ga ik op deze strijdpunten nu niet verder in. De omvang van de stad vanaf
1350 wordt gesteld op het ommuurde gebied tussen Oorgat en Hagenpoort en tussen
Burgel en IJssel, een gebied van 22 hectare."
De snelle groei van de bevolking na 1300 leidde tot het ontstaan van bebouwing buiten de
stadsmuur. De Kamper overheid was daar fel tegen gekant, omdat bij een belegering de
vijand er toevlucht en verschansing zou kunnen vinden. Zolang het slechts eenvoudige
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bouwsels waren, bestaande uit een houtskelet en vakwerkwanden, konden ze bij de
nadering van een vijand nog wel snel "nederghetrect of ghehouwen woirden".'? De
overheid wilde echter voorkomen dat de bebouwing zou worden versteend en zo een
permanent karakter zou krijgen. Daarom kregen in 1327de rijkere burgers "buten der
moren van Campen" de opdracht om binnen de stadsmuur te komen wonen. Opweige
ring stond een zeer zware boete. Verderwerd elke vorm van nieuwbouw en verbouw in
het buitengebied verboden.'!Dergelijkepogingen om het bouwen buiten de stadsmuur
tegen te gaan, waren echter gedoemd te falen als er niet tegelijkertijd binnen de stad
voldoende bouwerven en huizen te koop of te huur waren voor de nieuwkomers.
De huizen buiten de stadsmuur stonden in het zuiden langs de IJsseldijk ("boven de
poort"), in het westen langs de Vloeddijken in het noorden in de wijkde Hagen (zie afb.
1).VolgensSpeet was de Hagen een echte stadsuitleg, in dejaren '80 van de 14de eeuw
aangelegd onder leiding van de schepenen." De term 'stadsuitleg' lijkt mij niet op zijn
plaats. Het was eerder een kwestie van het reguleren van een gegroeide situatie, waarbij
de snelle bevolkingsaanwas van de jaren '70 en '80 het ingrijpen van de overheid in het
buitengebied noodzakelijk maakte. Dat de wijk niet een officiele status als voorstad
kreeg, blijkt uit het feit dat er om het gebied geen stadsmuur werd aangelegd, zoals
bijvoorbeeld bij de Bemuurde Weerd in Utrecht. Slechts een wetering en een poort aan
de uitvalsweg naar de Oord volstonden voor de verdediging van deze wijk,waarbij niet
onomstotelijk vast te stellen is of deze bescherming uit het eind van de 14de dan wel uit
de 15de eeuw dateert." Een poort aan de weg naar Brunnepe bleef om onduidelijke
redenen achterwege. Het stratenpatroon bezat een regelmatige structuur en toonde de
bemoeienis van de overheid.l" Het bouwe~ in steen was vanaf 1387niet langer verboden
in de Hagen,zolanghet huizenmet dunne muren, met steen opgevuldevakwerkhuizenof
houten huizen op een stenen fundering betrof. Het is opvallend dat in diezelfde tijd
"steenwerc" in Brunnepe uitdrukkelijk werd verboden. Na de acceptatie Van de ver
stening vanwoonhuizen in de Hagen,gaven schepenen en raad in 1399ook hun verzet op
tegen "steynhuyse" elders buiten de stadsmuur."
VolgensVander Vliswoonden omstreeks 1420tussen de 600en 850mensen in de Hagen.
Ongeveer een kwart van de totale Kamper bevolking leefde toen in de verschillende
'buitenwijken' (exclusief Brunnepe).16 Hoe was het nu gesteld met de bevolkingsdicht
heid van Kampen aan het eind van de 14de eeuw in vergelijkingmet andere steden? Met
25%van de bevolkingbuiten de stadsmuur had Kampenomstreeks 1420tussen de 4000
en 5500inwoners (0.75x 5300en 7300) in een ommuurd stadsgebied van 22hectare. In
1400 zal dit nog enkele tientallen minder zijn geweest. Laten we voorzichtig zijn en
uitgaan van 3800 tot 5300Kampers.Het aantal inwoners per hectare lag dan tussen 173
en 240.Visser geeft een aantal vergelijkingswaarden om deze cijfers aan te toetsen: het
gemiddelde voor steden van vergelijkbare omvang (20-29 hectare), 79 inwoners per
hectare, het gemiddelde voor steden met 2500 tot 5000 inwoners, 81 inwoners per
hectare, en het gemiddelde voor steden met 5000 tot 10000inwoners, 95 inwoners per
hectare." Zelfsals we deze getallen niet als exact maar als een aanwijzingbeschouwen
enwe de mogelijkheidin acht nemen dat er meer mensen buiten de stadsmuur woonden
dan de geschatte 25 %, dan nog is het duidelijk dat er omstreeks 1400in Kampen sprake
was van overbevolking. De voorstedelijke bebouwing schoot niet voor niets aan alle
kanten de grond uit.
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In onze tijd zouden dergelijke cijfers voor bevolkingsdichtheid weinig aanleiding tot
verbazing opleveren. In de moderne steden zijn al lang veel hogere normen geac
cepteerd. De bevolkingsdichtheid in de late middeleeuwen laat zich echter moeilijk
vergelijken met onze steden. We moeten er voor oppassen ons moderne stadsbeeld en
onze normen van overbevolking op de laat-middeleeuwse situatie te plakken. Het agrari
sche, in onze ogen zelfs dorpse, karakter van de steden in die tijd wordt vaak miskend."
Ook voor Kampen was, ondanks zijn naam en faam als handelsstad, de agrarische sector
zeer belangrijk. Een groot deel van de bevolking was actiefin de landbouw en vooralin de
veeteelt, de veehandel en de vleesverwerkende nijverheid. Het oudste burgerboek,
beginnend in 1302, noemt in de openingstekst al de "mansionem infra muros" .19 Bij deze
boerenhoeven binnen de stadsmuur hadden deKamperboeren moestuinen, hooibergen,
boomgaarden, varkenskotten, stallen en schuren. Het recht om koeien in de weilanden
ten westen van de stad te weiden,was gekoppeld aan deverplichting omin de binnenstad
te wonen. Opdat de IJssel de weilanden elk jaar van een vruchtbaar laagje klei zou
voorzien,werden ze in dewinter onder water gezet.20 Deboeren moesten hun koeien dus
kunnen onderbrengen in stallen, en er was opslagruimte nodig voor het wintervoer. De
afvoer van de mest uit de koeiestallen en de varkenskotten was een constante zorg voor
het stadsbestuur.
De voor de agrarische activiteiten gebruikte grond werd door de groeiende vraag naar
bouwgrond steeds kostbaarder. In eerste instantie konden de erven van niet-agrarisch
werkzame Kampers (schippers, kooplieden, ambachtslieden) verder worden bebouwd,
maar de voor het boerenbedrijf benodigde ruimte was veel moeilijker op te offeren aan
de huizenbouw.Derecente opgravingenaan deBoven-Nieuwstraat en deHofstraat nabij
de Geerstraat laten zien dat daar vanaf het laatste kwart van de 14de eeuw eenvoudige,
losstaande stenen huizen werden gebouwd.Dat gebied bestond v66r het midden van de
14de eeuw veeleer uit binnenhoven van huizen aan de Oudestraat en de Nieuwstraat."
Het volbouwenvan de open erven in de binnenstad verklaart ook het feit dat in de 15de
eeuw zelfs de smalle strook grond tussen de stadsmuur en de Burgel door de stad aan
particulieren werd verhuurd voor het aanleggen van moestuinen." Tussen 1300en 1450
werd de verstedelijking van Kampen gekenmerkt door een toenemende bebouwings
dichtheid binnen de stadsmuur, gekoppeld aan nauwelijks te stuiten bouwactiviteiten
daarbuiten, te weten in de Hagen, langs de Vloeddijken 'boven de poort'.

De stadsuitleg in de tweede helft van de 15de eeuw
Tussen 1462 en 1505werd er een groot gebied bij de stad getrokken" De bebouwing
'boven de poort' en langs de Vloeddijkkwam toen binnen de stadsmuur te liggen.We
zouden het kunnen beschouwen als een mislukte uitbreiding, omdat dit stadsdeel niet
volledigwerd volgebouwd en tot ver in de 19de eeuw een overvloed aan ruimte en een
sterk agrarisch karakter behield (zie afb 2). Volgensmijwas de uitleg evenwel bedoeld
als een oplossing voor de problemen uit het verleden en niet een vooruitlopen op
toekomstige bevolkingsgroei. Normaliter reageerden stedelijke overheden in de late
middeleeuwen op stedebouwkundige en bouwkundige ontwikkelingen uit de vooraf
gaandejaren enwas er geen sprake van een (modern) toekomstgericht beleid. De aan de
gang zijnde verstedelijking dwong de Kamper overheid tot een herverdeling van de
woon- en werkactiviteiten om grondspeculatie en de ondergang van het stedelijke
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Stadsplattegrond Kampen van P. Utenwael uit 1598.Het agrarische karakter van de suuisuit
breiding buiten de Burgel is op deze kaart goed zichtbaar. (kaart Frans Walkate Archief)



boerenbedrijf te verhinderen. Achter de Vloeddijk was er nog ruimte voor de agrarische
bedrijvigheid die in de oude binnenstad door de bevolkingsgroei werd bedreigd. Om de
boeren tot verhuizen te kunnen overhalen, moesten zij eerst de garantie hebben dat hun
rechten op de nabijgelegen stadsweiden tussen de Vloeddijk en de Zwartedijk behouden
bleven. De boeren die buiten de stadsmuur woonden, mochten hun koeien alleen op
Seveningen, in de Hagenbroek of ten no orden van de Sint Nicolaasdijk laten grazen."
Door de verplaatsing van de stadsmuur golden de betere weiderechten ook voor de
burgers in het nieuwe stadsdeel en werd verhuizing vanuit de oude binnenstad aan
trekkelijk gemaakt.

Er waren nog meer argumenten voor de vergroting van het stadsgebied. Aan de Vloeddijk
lagen al twee kloostervestigingen die om bescherming vroegen, namelijk het Agnieten
en het Brigittenklooster. Verder was de nijverheidssector in het uitleggebied goed
vertegenwoordigd en er woonden nogal wat ambachtslieden. Reeds voor de stadsuit
breiding waren er twee oliemolens, een of meer windmolens, particuliere en stedelijke
"ramen" (stellingen voor het drogen van laken), een of meer touwbanen en een bleek
veld. Aan de Vloeddijk was voor het keuren van laken het Stadszegelhuis gevestigd." Het
stadsbestuur, rekening houdend met de ervaring van de "voirvaeder[e]n", betoogde in
1460 dat "onsser stat belang dair aen licht dat men die neringe van ampten die men buten
der stat doet, bynnen Iegede"." De nijverheid buiten de stadsmuur viel grotendeels
buiten de bestuurlijke en financiele regelingen van de stad en het door de overheid
voorziene profijt was gelegen in meer controle op de ambachten en een grotere op
brengst aan belastingen en heffingen. Dat de Hagen niet bij deze stadsuitbreiding werd
betrokken, is te verklaren uit het feit dat die woonwijk geen ruimte bood voor nieuwe
agrarische activiteiten en grootschalige nijverheid."
Na het graven van de nieuwe gracht begon men omstreeks 1475 met de bouw van de
stadsmuur. De vergroting van het stadsgebied moet op korte termijn een gunstig effect voor
de bouwnijverheid hebben gehad. Enerzijds leverde de verschuiving van ruimtevergende
activiteiten nieuwe bouwgrond in de oude binnenstad op, anderzijds werd er meer gebouwd
in het nieuwe stadsdeel. Veel huiseigenaren langs de Vloeddijk en de uitvalswegen naar de
weiden konden nu met een gerust hart hun huizen en boerderijen vergroten en hun daken en
wanden verstenen. Daarom is het opmerkelijk dat de stad in 1482 stopte met het subsidieren
van het gebruik van dakpannen. Sinds 1324 hadden de schepenen op die manier geprobeerd
Kampers over te halen om hun daken te verstenen. Vanaf 1397 gold binnen de stadsmuur
een verbod op het dekken van daken met riet of stro, zelfs voor schuren, stallen en
varkenskotten." Door het verplaatsen van de stadsmuur zouden veel meer mensen dan
voorheen in aanmerking komen voor subsidie. De werkzaamheden aan de stadsmuur
kostten de stad handen vol geld en de op gang komende woningverbetering dreigde dat ook
te doen. Hoewel de overheid van financiele ondersteuning afzag, eiste zij wel dat bij
verbouwingen en nieuwbouw met pannen zou worden gedekt. Het is heel goed mogelijk dat
vele bouwheren zich door deze maatregel bedrogen voelden. Ook met de weiderechten
schijnt het niet helemaal gelopen te zijn zoals men verwacht had. In 1519 kwam de burgerij
in opstand tegen het wanbeleid van de raad. Er werden onder andere vrije weiderechten
geeist. Dit ging de overheid te ver en er werd nog eens nadrukkelijk vastgelegd dat in het
nieuwe stadsdeel alleen bewoners van huizen met "harden daecke" hun koeien in de
stadsweiden mochten laten grazen. De inwoners van de Hagen kregen dat recht niet."
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Het argument van schepenen en raad voor de beeindiglng van de subsidieregeling luidde:
"... want die stat binnen de muren dichte genoech betymmert is''.30Deze motivatie toont
volgens mij aan dat de overheid niet bezig was met speculaties over toekomstige
bevolkingsgroei, maar dat zij uit was op een betere verdeling van de woon- en werk
activiteiten binnen het stadsgebied. Het bevolkingsaantal van Kampen is volgens Van der
VIis na 1450 vermoedelijk ook niet meer gestegen, eerder gedaald. De aantrekkings
kracht van de stad nam af door de groeiende concurrentie op handelsgebied van de
Hollandse en Zeeuwse steden en door problemen met de bevaarbaarheid van de IJssel.
Daartegenover stond geen omschakeling op grootschalige nijverheid als nieuwe econo
mische basis naast de agrarische activiteiten. Het duurde overigens nog tot ver in de 16de
eeuw voordat de relatieve terugval van de Kamper handel en scheepvaart werd omgezet
in een werkelijk verval."
De stadsuitleg van 1462 vergrootte het ommuurde stadsgebied tot 40 hectare (exclusief
de Hagen). We kunnen de Kamper situatie met behulp van de door Visser verzamelde
gegevens weer met andere steden vergelijken voor het richtjaar 1560. Wanneer we ervan
uitgaan dat de Kamper bevolking in 1560 niet veel verschilde van de berekende situatie
omstreeks 1420 dan komen we op 4700-6450 inwoners (exclusief de Hagen). Per hectare
had de stad dan tussen 118 en 161 inwoners. Visser geeft de volgende gemiddelden: 141
inwoners per hectare voor steden met een oppervlakte van 40 tot 54 hectare, en 156
inwoners per hectare voor steden met 5000 tot 10000 inwoners. Terwijl bij de meeste
andere Nederlandse steden de bevolkingsdichtheid tussen 1400 en 1560 toenam",
veranderde in Kampen de situatie van overbevolking klaarblijkelijk in een meer uit
gebalanceerde toestand. Ookals de bevolkingin de 16deeeuw nog licht is gegroeid is het
duidelijk dat de stedelijke situatie niet meer zo onder druk stond als omstreeks 1400.

Het stratenpatroon en de bouwerven
De 14de-eeuwsebevolkingsgroeivan Kampenheeft een zichtbaar stempel gedrukt op de
stedelijke structuur. Voor 1300 bestond de stad voornamelijk uit bebouwing langs de
Oudestraat, de ruggegraat van Kampen.Vanafde Oudestraat had men de grond verdeeld
in langgerekte en oorspronkelijk brede percelen of kavels, die waarschijnlijk van elkaar
werden gescheiden door sloten. Onder druk van de bevolkingstoename werden deze
kavels in de 14deeeuw steeds verder verdeeld in percelen van vijftot zevenmeter breed.
Iedereen, en vooral de rijke handelaren en schippers, wilde langs de hoofdstraat wonen.
In 1343stelde de overheid een minimum breedte van veertien "hamervo[e[te"vast om te
voorkomen dat in de opdelingsdrift te smalle kavels zouden ontstaan en daarmee ook te
smalle huizen.Menrekende "twehamervo[e[te vo]0[r eene Lubesche elle".DeLiibeckse
el was 57,5centimeter lang,waarmee de Kamper (hamer)voetmaat op 28,75centimeter
gesteld kan worden en de minimum erfbreedte op 4,02meter." Dergelijke smalle erven
kwamen in de stad vooral voor in de omgeving van de Houtzagerssteeg en de Karper
steeg."
Niet alleen door het vaststellen van minimummaten waren schepenen en raad betrokken
bij de erfdelingen. Zij deden gerechtelijke uitspraken bij geschillen en hielden ook
toezicht op de praktijk van het scheiden. Zowerden in 1343,bij de verkoop van een deeI
van een erf, de grenzen "biscepen ende rade ...ghewijst".35 Degangvan zaken kunnen we
lezen in een schepenacte uit 1324over het opdelen van een erf tussen de Oudestraat en
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de Nieuwstraat. Na het uitzetten van het grenspunt stak men daar een paal in de grond.
Aan die paal werd een draad bevestigd om de scheiding over de volle lengte visueel te
maken: "ende da[a]rmede is dat erve ghesc[h]ede[n] van den pale tort] der Nierstrate;
ende van den pale tort] der Olderstrate sal men de line legghen midden tusghen in orer
tuyger [de beide getuigen/belanghebbenden] poren bi der Olderstrate'v" De "poren"
waren ronde of kubusvormige funderingsblokken van hout of steen onder de houten
stijlen van een huis of schuur. In 1331 spraken twee buren bij een erfscheiding afte zullen
kijken "hoe die poeren staen"."
Regelmatig treffen we in de bronnen aan dat erven werden afgebakend met een "eykenen
scheidepael" of een "affpalinghe"." Na de indelingvan de stad in vierwijken of'espels' in
de tweede helft van de 14de eeuw, kwamen indien nodig ook de hoofdlieden van het
betreffende espel kijken bij het opdelen van percelen." Voor het vaststellen van de
grenzen van Johan Kruse's erf aan de Burgwal in 1514 stuurde de raad twee afgevaardig
den. Vervolgens kozen deze afgevaardigden twee bemiddelaars. Ook Johan werd ver
tegenwoordigd door twee bemiddelaars. Toen hij hun uitspraak niet wilde accepteren,
ging alsnog de hele raad ter plekke kijken." Waren de betrokken partijen het eens
geworden over het verloop van de grenzen, dan konmen de erven afscheiden of "vreden"
("vredinge", "affvredinge") en een "vredemuer" of "scheydelmuer" maken. De afschei
ding kon ook van riet zijn, hetgeen werd aangeduid als een "tuyn" of "riettuyn"."
Ret opdelen van grote percelen in het stadsgebied binnen de Burgelkwam in de 15deen
16de eeuw nauwelijks meer voor. Wat resteerde waren kleinere kwesties. De erfschei
dingsregelinguit 1343werd ook niet overgenomen in de 15de-eeuwseen latere keurboe
ken. De oudste verkavelingsstructuur vormde de basis voor het ontstaan van het regel
matige laat-middeleeuwse stratenpatroon. In het begin van de nederzetting was de
Oudestraat de enige openbare verbinding. De oudste kavels liepen door tot aan de
Burgwal.Nieuwe straten en stegen verkreeg men door het opdelen of kopen van erven.
Door de lange percelen in te korten, ontstonden de Nieuwstraat (voor 1300) en de
Hofstraat (begin 14de eeuw). De laatstgenoemde straat dankte haar naam aan de
moestuinen of "koolhoven" die zij doorsneed.
Van de brede diepe erven van Oudestraat tot Burgwal zijn twee voorbeelden in de
schepenacten terug te vinden. Nicolaasvan der Aaerfde in 1339van zijnvader Geert van
der Aa,een van de belangrijkste burgers van Kampen,de helft van een groot kavel.Bijde
boedelscheiding in hetjaar daarop liet hij dit legaat als volgtbeschrijven: "...alze dat erve
gheleghen is van der Olderstrate [tot] an dien Burcwael,mit al dien timmere dat daerup
staet, beyde van holtenen husenjof [of]van steynhusen ...".Ret erfwas bij de Oudestraat
minstens drie huizen breed, want Nicolaas kreeg ook een aandeel in de twee huizen
tussen het pand vanArnold van Onden en het huis van Belie, de weduwe van Geert." In
die tijd bezat Evert Kenneken ook zo'n lang erf. Bij een geldlening stelde hij zijn huis en
erf "van der Olderstraten [tot] an dien Burgwael" als onderpand."
Ret aanleggen van dwarsverbindingen op de hoofdassen Oudestraat, Nieuwstraat en
Burgwalwerd in het beginvan de 14deeeuwurgent; enerzijds omtoegang te geventot de
sinds kort veiligbedijkte stadsweiden ten westen van de stad, anderzijds om de belang
rijke straten te kunnen bereiken zonder al te ver om te hoeven lopen (zie afb. 1 en 2).
Waarschijnlijk liepen er al wel diverse paden over de particuliere erven, maar dat was
niet voldoende.VolgensSpeet heeft men daarom de ontwaterings- en afscheidingssloten
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tussen de oude kavels gedempt om er stegen van te maken. Op die manier zouden de
Geerstraat, de Extersteeg (nu Burgwalstraat), de Morrensteeg, de St. Jacobsstraat, de
Broederstraat, de Routzagerssteeg en de Karpersteeg zijn ontstaan." Ook de Zijlsteeg
(nu Botervatsteeg) lag ter plaatse van een waterloop, namelijk daar waar eens de
stadsgracht afboog naar de IJssel voordat het noordelijk gelegen gebied bij de stad werd
getrokken."
Dat de meeste van de genoemde dwarsstraten en stegen geen bebouwing met diepe
huizen en tuinen hebben gekregen, wijst erop dat dit ten tijde van hun ontstaan on
mogelijk was door de beperkte breedte van de aangrenzende percelen. Een datering van
hun aanleg v66r het erfdelingsproces van de eerste helft van de 14de eeuw ligt dan ook
niet voor de hand. Ret gunstigst voor het bouwen van huizen was de situatie in de
Geerstraat en de Broederstraat, de belangrijkste uitvalswegen naar de stadsweiden. De
Geerstraat werd in 1329 voor het eerst genoteerd, als "platea Gherardi de A,,46, wat het
aannemelijkmaakt dat de straat is ontstaan op het grote brede erf dat Nicolaasvan der A
tien jaar later van zijnvader Geert erfde en waarop, zoals we al zagen, diverse houten en
stenen huizen stonden. De Broederstraat ontwikkelde zich in de nabijheid van omvang
rijke,vroeg 14de-eeuwseinstellingen als het Minderbroederklooster en het HeiligeGeest
Gasthuis, hetgeen doet vermoeden dat er in dat gebied toen nog grote erven voorhanden
waren." Voorhet bouwen van huizen dwars op de straat was nogwel ruimte, maar niet
voor tuinen en ook de straat zelfwas krap bemeten. In 1341is er dan ook sprake van een
"erve in der Broederstraten dat men ghenomen he[e]ft [om] die strate toe widene
[verbreden]". Ondanks dat bleef het tobben en waren afspraken over het uitsteken van
luifels nodig. WeIwerden er al vroeg stenen huizen gebouwd."
Omdat straten en stegen op particulier terrein aangelegd moesten worden, was de
overheid gedwongen om ingrijpende maatregelen te nemen. In een 14de-eeuwse,maar
niet nader gedateerde keur verklaarden schepenen en raad grond te zullen vorderen,
"ware dat sake dat wi enighe strate of steghe nemen wolden ter stat behoef daer neghien
fer geen] gheweset en hevet [is]". De kosten zouden evenredig worden verdeeld, een
kwart voor de stad, de bewoners aan beide zijden ieder een kwart en de rest voor "al den
andern die tho dier straten of steghen horen", ofwelde bewoners van de achtererven. De
stad zou ook de bestrating leggen,maar het onderhoud overlaten aan de bewoners langs
de straat of de steeg." Dat leidde natuurlijk tot eindeloze kwesties over nalatigheid inhet
schoon houden en het herstellen van kapotte bestrating.
Niet alleen de stad nam het initiatief tot het aanleggen van stegen, ook particulieren
deden dat. In 1333 kwamen de gebroeders Arnold, Geert en Egbert van Onden met
buurman Ludekin Stamere Pelegremsz overeen "dat se ene steghe solden laten liggen".
Beide partijen stonden daartoe drie hamervoet (87 centimeter) afvan hun erven aan de
Nieuwstraat." Drie jaar eerder was Roelof Beyeken voor de schepenen verschenen en
had verklaard een steeg van zes voet (1.72meter) te willenmaken. Hijnam zichvoor om
dit in vierjaar te realiseren en het gingdan ook niet om een steeg alleen,maar ook omhet
bouwen van huurwoningen op zijn achtererf die door de steeg te bereiken waren. Roelof
liet vastleggen: "soewii die steghe meyst orbaert [vannut is] die sael die steghe ghelden
[betalen] toe der scepene kinnise [kennisgeving]".Ret liep anders dan hij gehoopt had.
Toen devierjaren verstreken waren, moest de overheid met gela.bijspringen in de plaats
van diegenen "d[i]e ze van rechte ghelden zoelen"." Ret kwam vaker voor dat een
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grondbezitter besloot om te profiteren van de toevloed aan immigranten door op een
achtererf kleine huisjes of werkplaatsen voor ambachtslieden te verhuren. Tussen de
Oudestraat en de Voorstraat vinden we maar liefst twaalf middeleeuwse stegen. Het lijkt
niet aannemelijk dat de overheid hier behoefte aan had. Langs de Oudestraat woonden in
dit stadsdeel echter veel rijke families, veelal schippers en handelaren, met grote huizen
en grote erven." Vooral zij hadden voordeel van de stegen, omdat deze toe gang gaven tot
de door hen gebouwde en verhuurde woningen, achterhuizen en werkplaatsen op hun
achtererven en aan de Waterstraat (Voorstraat). Na de bouwvan de diverse po orten in de
IJsselmuur was de kade langs de rivier via de stegen ook snel te bereiken.
Het straten- en stegenpatroon van de Kamper binnenstad werd in de 13de en de 14de
eeuw gevormd. In de keurboeken van na 1400 is er slechts aandacht voor het onderhoud
van het plaveisel. Particulieren zullen toen ongetwijfeld nog kleine stegen hebben
aangelegd, maar de stedelijke structuur lag al vast. Ook de stadsuitbreiding van 1462 was
weinig meer dan een ommuring van een ouder stratenpatroon, bestaande uit de Vloed
dijk, de Groenestraat, de uitvalswegen naar de stadsweiden en enkele stegen "boven de
poort" (nu omgeving Graafschap) (zie afb. 1). De ongeordende situatievan de rooilijnen
in het nieuwe stadsdeel maakte wel een betere regulering noodzakelijk. In 1502 werd
voor de straten een breedte van 33112voet (9.6meter) en voor de stegen een breedte van
17voet (4.8 meter) als minimum vastgesteld/"

Druipstroken en gemene muren
Het gemiddelde bouwerf in de Kamper binnenstad was zoals gezegd vijf tot zeven meter
breed, terwijl vier meter als minimum gold. Toch kon men in veel gevallen niet de
volledige erfbreedte gebruiken voor de huizenbouw. In oorsprong had men namelijk,
zoals overal elders gebruikelijk was bij eenvoudige huizen, aan beide zijden van het huis
een afwateringsstrook, de 'osendrop'. Bij gebrek aan goten viel het aflekkend regenwater
("druppe") van de onderrand van het dak ("ose") op het erf naast het huis."Omdat het
erf en de bebouwing van de buurman niet beschadigd mochten worden, hadden beide
buren een dergelijke strook naast de erfscheiding. We treffen in de middeleeuwse
archiefstukken van Kampen diverse verwijzingen aan naar een druipstrook buiten de
huizen. In 1481 werd een huis in de Geerstraat verkocht "mit enen vrijen druppe an
beiden tsiden [zijden]".Ook de schuur van Gasse Olyslager in diezelfde wijkmocht, tien
jaar later, "holden ... een vrye druppe". Jan van Thie, in 1524wonende aan de Vloeddijk,
had zijn "drupte" in een steeg." Hier werd het recht op afwatering en niet een specifieke
druipstrook bedoeld. In die betekenis onderhandelden huiseigenaren ook over het
opvangen van regenwater in een veellager gelegen goot van de buurman, zoals bij het
huis van Berent Decker's weduwe in de Venestraat, waar "die druppe vant hoge huys
plach toe vallen opt lege [lage] huys in eene goete"."
De voor de druipstrook benodigde ruimte hing af van de gebruikte dakbedekking en de
daarbij behorende dakrandconstructie. In Huissen hield men in 1441bij een leiendak een
halve, bij een pannendak driekwart en bij een strodak anderhalve voet aan"De breedte
van de druipstrook was niet alleen afhankelijk van de graad van verstening. In dun
bevolkte steden met brede erven kon men meer grond vrijhouden dan in dicht bevolkte
steden met smalle erven. Als gevolg van verstedelijking werd de osendrop in veel
Nederlandse steden versmald. Daarbij kwam het vrijwaren van de buurman voor schade
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door vallend regenwater in gevaar en werd het noodzakelijk om goten aan te brengen."
De volgende stap was het bouwen van een gemeenschappelijke ('gemene') bouwmuur
met zakgoot op de erfscheiding,
Een smalle osendrop kwam in Kampen al vroeg voor. In een schepenacte uit 1331
besloten de betrokken partijen bij het bouwen van een muur "eyne handesbreed ... toe
voeren". Deze druipstrook gold niet alleen voor de bebouwing v66r op het erf, maar ook
voor het achtererf: "al doere ende doere dat erve, van dier Olderstrate [tot] an die
Nyenstrate toe".59Een bouwvoorschrift uit 1399 droeg de bouwers van nieuwe stenen
huizen (met een pannendak) buiten de stadsmuur (vermoedelijk vooral in de Hagen) op
om "twedeyl [tweederde] voets tot syns nabuers drupte" aan te houden" Toch kwamen
er ook druipstroken voor die breder waren dan 19centimeter. In 1337liet Lutghart van
Bronepe bij een transactie met een huis in de schepenacte noteren: "ende twe vo[e]te
buten dien hues die toe der drupte laghen". De CeIlezusters in de Groenestraat hadden
hun druipstrook in een "ganck omtrent vier voeten breet", hetgeen ook doet denken aan
een osendrop van twee voet (57,5 centimeter) op elk err. En wat te denken van de
gerechtelijke oproep uit 1466aan mr.Henrie Uuterwijc om enige bouwsels wegte breken
uit de "drupte"." De huizen die bij de recente opgraving in de Boven Nieuwstraat en de
Hofstraat werden gevonden lagen drie meter ofmeer uit elkaar en waterden dus ruim op
het eigen erf af. Afspraken over druipstroken bij de erfscheiding waren hier overbodig.

Heden ten dage is de osendrop niet meer als zodanig in het Kamper straatbeeld herken
baar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stad Groningen.DeKamper druipstroken zijn in
de loop der eeuwen volgebouwd ofverstopt achter een vulmuur. Debredere exemplaren
konden gebruikt worden als smaIle stegen. Het is dan niet meer na te gaan welke functie
primair is geweest. Waarschijnlijk kwamen in Kampen zowel brede druipstroken van
twee voet als smaIle stroken van tweederde voet voor, al naar gelanghet dakbedekkings
materiaal en de breedte van het erf. De toepassing van brede osendroppen lijkt aanneme
lijker in het gebied van de stadsuitleg van 1462en in deminder dicht bebouwde delen van
de oude binnenstad, zoals in deVenestraat, de Hofstraat en ookwel de Nieuwstraat en de
Burgwal. In de Oudestraat en de Voorstraat was het al zeer vroeg gebruikelijk om de
erven optimaal te gebruiken en gemene muren op de erfscheidingen te bouwen.
Het bouwen van gemeenschappelijke bouwmuren was in het begin van de 14de eeuw zo
gangbaar dat de overheid reeds in 1313een uitgebreid bouwvoorschrift opstelde om de
onderhandelingen tussen de bij het bouwen betrokken buren in goede banen te leiden."
Debuurman van de initiatiefnemer werd geacht "der helfte dier moren de tot hem gekant
is" te betalen, zowelvan het fundament als van het opgaande werk.Maarhijmoest op zijn
beurt worden beschermd tegen een te grote bouwdrift van de oorspronkelijke bouwheer.
Er werden dus grenzen gesteld aan het mee te betalen oppervlak, aan de muurdikte en
aan de te verrekenen prijs van de baksteen. Schepenen en raad gingen bij het opstellen
van hun voorschrift uit van het in die tijd gangbare huisformaat, dat wil zeggen een huis
met aIleen begane grond en zolder, met een bouwmuur van een roede hoog (4.60meter)
en maximaal vier roeden lang (18.40meter). Als de bouwheer een hogere en/oflangere
muur wilde maken, hoefde de buurman daaraan niet mee te betalen totdat hij zijn huis
zou verhogen en verlengen enhij van dat muurwerk gebruik gingmaken (zie afb. 3).
De regeling van 1313was in eerste instantie gericht op dat deel van de stad waar de
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ajb.3
Gemene muur tussen Oudestraat 95 en 97. (foto auteur, 1982)
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eigenaren het meest in staat werden geacht om stenen huizen te kunnen bouwen, dat wil
zeggen de Oudestraat, maar ook de Waterstraat (Voorstraat). Dat de verstening van de
zijwanden van het woonhuis snel aansloeg bij de Kampers blijkt wel uit het feit dat de
regeling in 1331 werd herhaald en aangepast voor de Burgwal en de Nieuwstraat en acht
jaar later ook voor de Hofstraat. Niet alleen de huizen v66r op de erven kregen stenen
muren, maar ook de achterhuizen, de stallen, de werkplaatsen en de huurwoningen op de
binnenterreinen. In de verordeningen voor de Nieuwstraat, Burgwal en Hofstraat werd
uitdrukkelijkverboden om voor bouwsels "midden in den ko[ 0[lhoven" (de moestuinen)
de medewerking van de buren te vragen, tenzij die buurman de zijmuur ook kon
gebruiken."
Rijke burgers bouwden wel huizen met stenen bouwmuren op het eigen erf en niet op de
erfscheiding. Men sprak dan van "muren dair een niet aen en her e [ft", dus waar een ander
geen rechten op kon doen gelden. Bij het voortschrijden van de verstedelijking in de 14de
en 15de eeuw gingen, als gevolg van de erfdelingen en het volbouwen van de bouwerven,
meer en meer huiseigenaren ertoe over de druipstroken naast het huis op te geven. Voor
de nieuwbouw of'verbouw van hun huis konden ze zelf nieuwe muren maken (samen met
de buren), maar het was soms ook mogelijk om gebruik te maken van al bestaande muren
op het buurerf. Men kocht dan de helft van dat muurwerk om er het eigen huis aan vast te
bouwen. Pas als het te gebruiken deel van de muur was betaald, mocht de buurman zijn
"timmer vesten", dus vastmaken en verankeren.?"
Naarmate de bebouwingsdichtheid van de stad toenam, werd het belangrijker om het
burenrecht scherper te definieren en de wederzijdse rechten en plichten, de zogeheten
'dienstbaarheden', vast te leggen. Veel van die afspraken waren gewoonterecht en dus
niet op schrift gesteld. Herman Croeser deed als eerste daartoe een poging, namelijk in
zijn "Ontwerp-Stadrecht" van omstreeks 1570. Omdat zijn ontwerp niet als officiele
wetgeving werd aangenomen, bleef het burenrecht tot de 19de eeuw grotendeels een
kwestie van gewoonterecht en ad hoc raadsbesluiten. Croeser maakte onderscheid
tussen eeuwige en niet-eeuwige dienstbaarheden. De eerste categorie bevatte zaken
waarvoor mensen niets hoefden te doen om het gebruik te bestendigen. Hieronder vielen
bijvoorbeeld: het afwateren in de osendrop, het uitzicht over andermans erf en het
opleggen en verankeren van balken in een bouwmuur. Tot de niet-eeuwige dienstbaar
he den behoorden die zaken waarvoor iemand wel zelf actie moest ondernemen om het
recht te behouden, bijvoorbeeld: het recht op overpad of op het schepp en van water uit
andermans put. Dienstbaarheden konden worden geschonken, gekocht en afgedwongen.
Als iemand 33 jaar lang zonder protest uitzicht had genoten, of als zijn dak al die tijd op
het erf van de buurman had afgewaterd, dan was die dienstbaarheid voor eeuwig van
kracht." De onderhandelingen tussen buren over het bouwen ofverbouwen van gemene
muren betroffen alleen de eeuwige dienstbaarheden. Vooral bij verbouwingen was het
van belang om zich te vergewissen van de op het muurwerk of de bouwerven rustende
rechten en plichten. Misverstanden of pogingen tot misleiding op dit punt waren veelal
aanleiding tot rechtszaken."
Een belangrijke stimulans voor het verstenen van woonhuizen was de angst voor brand.
In een stad met houten huizen, schuren en stallen, bedekt met stro of riet, was de kans op
een stadsbrand altijd aanwezig. De inwoners van Kampen hielden daar ook rekening mee
en lieten in contracten over onroerend goed vaak de volgende clausule opnemen: "et si
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domus comburuntur ...'', "ware dat zake dat dat hues verbrande ...".67 Verdichtingvan de
bebouwing maakte het brandgevaar alleen maar groter, tenzij men tegelijkertijd veel
deed aan het verstenen vanwanden en daken. Schepenen en raad schonken daarom niet
alleen aandacht aan het muurwerk, maar gaven al vanaf 1324subsidie op het gebruikvan
dakpannen. Een tegemoetkoming die, zoals we zagen, in 1482werd opgeheven. Een
echte stadsbrand bleef Kampen bespaard, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zwolle en
Deventer waar respectievelijk in 1324 en 1334 grote delen van het stadsgebied in as
werden gelegd. InDeventer was die ramp de directe aanleiding voor het instellen van een
subsidie op steenachtig dakbedekkingsmateriaal." Ret mag duidelijk zijn dat het ver
steningsproces een essentieel onderdeel vormde van het verstedelijkingsproces van de
laat-middeleeuwse stad. Dit gold ook voor Kampen. Een ander onderdeel was de ont
wikkelingvan het woonhuis, waaraan we nu aandacht zullen schenken.

Ret woonhuis met zaal en achterkamer
Ret dominerende huistype in Kampen en in de meeste andere Nederlandse steden was
het diepe huis met de nok dwars op de straat. Deze bouwtrant werd bepaald door de
langgerekte, smalle vorm van het bouwerf, waarvan vaak in de breedte aan beide zijden
nog een deel verloren gingaan de osendrop. De ontwikkelingvan het laat-middeleeuwse
woonhuis is uitputtend geanalyseerd door R. Meischke." De navolgende schets van
huisindeling en bouwvorm is op zijn werk gebaseerd en met gegevens uit Kamper
archiefstukken aangevuld of ge"illustreerd.
Ret vroege stedelijke woonhuis had houten wanden of vakwerkwanden en een riet- of
strodak. Ret bestond uit een rechthoekig vertrek; de zaal. Blijkens een keur uit 1343
sprak men in Kampen soms ook van een "dele".70In het midden van de zaal werd een
open vuur gestookt, waarvan de rook door een gat in het dak verdween. Ret maken van
een verdieping of een zoldering was dus niet of slechts gedeeltelijk mogelijk. In de
tweede helft van de 13de eeuw begonnen de meest bemiddelde burgers de houtbouw te
vervangen door stenen constructies. De stenen zaalgebouwen boden mogelijkheden
voor het maken van schoorsteenkanalen in de bouwmuren. Dit betekende een aan
zienlijke verbetering van het wooncomfort. Niet alleen werden het brandgevaar en de
rookoverlast verminderd, er kon nu ook een zoldering worden aangebracht. De ver
warming bleef echter gebrekkig en daarom timmerde men al snel achter in de zaal een
kleiner vertrek af, de 'binnenhaard', dat met een open haard goed warm te houden was.
Deverlichting van de zaal gaf ookproblemen. Ret maken van vensters in de zijmurenwas
uit het oogpunt van privacy dikwijlsverboden en in verband met bebouwing op buurer
yen vaak onmogelijk. Hoge vensters in voor- en achtergevel konden het daglicht toch
voldoende ver naar binnen doen vallen. De zoldering kwam om die reden op zo'n vier a
vijf meter hoogte te liggen. Dit liet meteen voldoende ruimte voor het maken van een
tussenverdieping of 'insteek' boven de binnenhaard. De insteek werd gebruikt als slaap
kamer. Aan de voorzijde van de zaal kon een zijkamertje worden getimmerd en ingericht
als zitkamer, kantoor of schrijfkamer. Ret overgebleven deel van de zaal was in gebruik
als ontvangstruimte elfwerkplaats.
Aan de zaal kon ook een achterkamer worden toegevoegd (zie afb. 4). Zo lezen we over
"de timmeringe van de carner d[i]e meyster Andrees daer an [= aan zijn huis] hadde
gedaen"." Zaalen achterkamerwaren twee zelfstandige huisdelen, gescheiden door een,
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ajb.4
Vloeddijk 76, bestaande uit een voorhuis (van omstreeks 1500) en een later aangebouwde
achterkamer (eerste helft 16de eeuio). Duidelijk zichtbaar is de brand- qf middengevel. De
topgevel van de achterkamer is afgebroken. (foto auteur, 1983) -
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als brandscherm fungerende tussengeveL De achterkamer had een eigen haard en kon
apart bewoond en verhuurd worden, maar werd ook vaak gebruikt als keuken. Om de
binnenhaard nog een eigen venster te geven, maakte men de achterkamer dikwijls
smaller dan de zaal. Wanneer de breedte van het erf dat toeliet, kon er ook opzij van het
huis een kamer worden gebouwd. Aan de straat- of steegzijde hadden veel huizen nog
kleine aanbouwsels, de zogeheten "pothuysen" of "boeden"." Deze dienden als extra
keuken-, werk- of verkoopruimte. Tegen het einde van de middeleeuwen werd het
gebruikelijk om de verschillende vertrekken van het huis met een gang te verbinden. In
de 17de eeuwwerd de gang het dominerende element in de huisplattegrond, doorlopend
van voor- naar achtergeveL
Op de achtererven stonden toiletten, bijkeukens en washuizen. Bijzonder is het "somer
huus" dat J ohan Spoelman liet bouwen in 1465. Een zomerhuis was een voorloper van de
later bij grote huizen gebruikelijke tuinhuisjes. In de middeleeuwen kwam het aileen voor
bij zeer belangrijke stadshuizen." Indien nodig maakte men een vrijstaand achterhuis.
De eigenaar kon het verhuren, maar ook inrichten als werkplaats (bijvoorbeeld als
brouwerij of smederij). Zo werden in de tweede helft van de 16de eeuw koperslagers aan
de Oudestraat gesommeerd "groff werck int achterhuijs [te] smeden ende int voerhuijs
niet dan aileen mit cieijne haemeren [te] wercken". 74Dit alles om het woongenot van de
buren niet al te zeer te verstoren.

Ret huis van Johan Kruse aan de Burgwal
In 1539brachten Berend Cappe en Maarten van Deventer voor de rechtbank rapport uit
over de opmeting die zij verricht hadden in het huis van Johan Kruse aan de Burgwal
(achter de Latijnse School aan het Muntplein, zie afb. 1).75Wekwamen Johan Kruse al
eerder tegen in een kwestie over het verloop van zijn erfscheiding. Ret opmetingsverslag
biedt een boeiende, eigentijdse beschrijving van een stedelijk woonhuis. In de tekst
komen zowel de oorspronkelijke plattegrond ten tijde van Johan's broer Albert als een
door Johan uitgevoerde verbouwing aan de orde.
Eind 15de,begin 16deeeuw, toen Albert Krusehet huis bewoonde, bestond het pand uit
drie aaneengeschakelde bouwdelen. Allereerst was er de "saell". Deze had aan de
Burgwalzijde een uitgebouwde zijkamer, waarin alleenstaande familieleden onderdak
vonden: "salige Claes Krusen kamer, [die] waleer Griete Kruse plach toe behoeren".
Wanneer men de vertrekken achter de zaal wilde bereiken dan ging men "doer een
onderschotsmuyre [balkdragende muur] int saell gelegen ... in eenen ganck". Die gang
liep van de achterzijde van de zijkamer door tot aan de "middelgevell".Achter deze
tussenmuur bevonden zich de binnenhaard of "stoeffken", een "hanccamer [insteek]
boven het stoeffken" en de "kokenen, daer der koeckenschorsteen inne staet". De
benaming 'stoof voor de binnenhaard wijst erop, dat dat vertrek geen open haard had,
maar een kacheloven. De gang strekte, langs de binnenhaard, tot aan de keuken. Een
tweede "middelgevel"scheidde tenslotte de keuken van het derde bouwdeel, "der kame
ren daerachteran" ofwel de achterkamer.
Ret is opmerkelijk dat de binnenhaard en de insteek niet in de zaal zijn afgetimmerd,
maar in een met tussenmuren afgescheiden ruimte tussen de zaal en de achterkamer. Ret
is niet duidelijk of van oudsher een tweede zaalruimte beoogd was of dat door ver
bouwingen de oorspronkelijke indelingvan zaal en achterkamerwas verdwenen door het
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plaatsen van een tussenmuur. Uit de opgegeven maten van de gang blijkt dat de zaal
ongeveer 10 meter lang geweest moet zijn (5,75 meter gang plus de lengte van de
zijkamer) en dat de binnenhaard en de keuken samen een lengte hadden van 8,5 meter.
Over de afmetingen van de achter- en de zijkamer hebben we geen informatie. Hoe de
zijkamer op de gang in de zaal aansloot, kan niet met zekerheid uit de beschrijving
worden opgemaakt. Omdat het huis een zijkamer had, mogen we aannemen dat er in het
gebied tussen Muntplein en Burgel brede percelen voorhanden waren.
Toen Johan Kruse het huis bewoonde, liet hij de binnenhaard en de insteek wegbreken
"omme die koecken to ruymer en de groter te wordden tusschen beyden middelgevelen,
gelyck die nu tegenwoerdich is". Ook in de zaalliet hij de gangmuur wegbreken, "daer nu
noch het fundament licht". Uit het verslag blijkt dat het opgemeten pand erg lang was. Er
werd geen melding gemaakt van verdiepingen of zelfs van een trap. Die moet er wel zijn
geweest. Hoe kwam men anders op de insteek of op de zolder? Waarschijnlijk stond er
een spiltrap in de binnenhaard of in de keuken. De familie Kruse had de uitbreiding van
het woonoppervlak gezocht in de lengte en de breedte van het bouwerf en niet in de bouw
van verdiepingen.

Kameren, woningen en vergaderingen
Albert en Johan Kruse behoorden tot de beter gesitueerden in de Kamper samenleving.
In wat voor bouwwerken leefden nu de eenvoudige immigranten die in de 14de eeuw in
groten getale naar Kampen kwamen? Hoe woonden de armen en de boeren- en am
bachtsknechten? Zij huurden veelal door rijke burgers gebouwde kameren of kleine
zaalhuisjes, zoals de "cameram'' die Alphard de Scure in het begin van de 14de eeuw liet
bouwen." In die tijd waren kameren meestal houten huisjes, afzonderlijk of in rijtjes
gebouwd. Om te voorkomen dat de huisbazen te kleine kameren zouden bouwen, was de
Kamper overheid al in 1338 gedwongen om de minimummaten aan te geven voor een
veilige bewoning. De kameren moesten minimaal een roede (4.6 meter) lang en twee
derde roede (3 meter) breed zijn, "ende dit is te verstaene in holtenen huusen daer vuer
inne wesen sal"." Uit dit laatste blijkt wel dat de vrees voor brand door het stoken van
open vuren grootwas. Vanafhet eind van de 14de eeuwwerden de kameren steeds vaker
van steen gemaakt en kregen ze een eigen schoorsteen.
De kamer wordt in de archiefstukken ook weI beschreven als huisje, zoals het "proper
huysken ...met een suverlicke voergevell" dat "men by sich plach te verhueren", maar dat
omstreeks 1530 door Jan Cremer werd gesloopt, omdat de inkomsten hem tegenvielen."
Zeer gangbaar was ook de term "woninghe". In 1461 verkocht de stad twaalf woningen
aan de Kalverhekkenweg en de Vloeddijk." Huurwoningen kwamen veel voor in het
tussen 1462 en 1505 ommuurde stadsdeel. De bebouwing aan de Vloeddijk, de Groene
straat, de Graafschap ('boven de poort'), de Cellebroeders-en de Broederweg en de
diverse stegen bestond, volgens een verslag over de rooilijnen in dat gebied, uit "hoeven",
"husen" en "woeninghen"." Wanneer het een charitatieve stichting van huisjes voor
armen, ouden van dagen en andere behoeftigen betrof, sprak men van een "vergaderin
ge". De eerste tekenen daarvan vinden we al in 1350 bij het initiatief van Wendelmoet
Engelberts om een "husekin" te bouwen buiten de Broederpoort als een "ewegh herberg
he" voor arme lieden. In het begin van de 17de eeuw had Kampen zestien van dergelijke
instellingen."
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Een aardige beschrijving van een eenvoudige, vrijstaande kamer is te vinden in de
administratie van het "Soete-Naeme-Jhesus"-weeshuis, waar in 1558 een Regentskamer
werd gebouwd: "Ende hebben ... een proper nije camere uuth den grondt opgetimmert,
daer in laeten maecken een besc[h]oten beddestede ..., een bonen [zolder], een portael
mit een wijndeltrappe [spiltrap], daer men op die bovenste camere mede gaet ...". Met de
bovenkamer wordt hier een op zolder afgetimmerde kamer of een insteek bedoeld."
Ret merendeel van de laat-middeleeuwse Kamper woonhuizen he eft slechts een begane
grond en een zolder gehad. Dergelijke panden kwamen verspreid over de hele binnenstad
voor, zij het minder in de Oudestraat en de Voorstraat, waar de grotere en hogere huizen
domineerden en het verstedelijkingsproces v66r 1550 het duidelijkst tot uiting kwam. In
de rest van de stad werden pas na de middeleeuwen op grote schaal eenlaagshuizen
verhoogd, eenkamerwoningen vergroot, druipstroken en pothuizen opgeruimd. Broe
derweg 9 bezit nog een aardig (17 de-eeuws) pothuis. De eenvoudige huizen zijn in de
18de en 19de eeuw afgebroken of doorverbouwingen zodanig veranderd dat ze eigenlijk
onherkenbaar zijn geworden. Voorbeelden van laat-middeleeuwse eenlaagshuizen zijn
dan ook schaars. Te denken valt aan Sint-Jacobstraat 13 (met zijkamer?), Oudestraat 229
en enkele huizen in de Venestraat (nrs. 9,11,15,19 en 21) en in de Reerensmitsteeg (nrs.
13en 15).Nog onlangs viel een redelijk bewaard gebleven 16de-eeuws eenlaagshuis met
achterkamer ten prooi aan de slopershamer, namelijk Boven-Nieuwstraat 15.Systema
tisch bouwhistorisch onderzoek in de hele Kamper binnenstad, maar met name de
Nieuwstraat, de Hofstraat, de Vloeddijk en de Burgwal, kan vermoedelijk nog wel meer
voorbeelden opleveren.

Werven, kelders en ophuizen
In het voorafgaande hebben we gezien dat de uitbreiding van het zaalhuis gezocht kon
worden in expansie op het achtererf. Voorde rijke burgers, handelaren en schippers, was
dit vaak onvoldoende. De opslag van koopwaar vergde grotere huizen. De vergaarde
rijkdom kon bovendien in de omvang van het huis worden getoond. In sommige gevallen
zullen huiseigenaren ook gedwongen zijn geweest om hoger te bouwen, omdat het
achtererf te krap was of reeds bebouwd met huurwoningen en werkplaatsen, De slappe
bodem van Kampen, bestaande uit een veenpakket met klei- en zandafzettingen van de
IJssel, werd nu een belangrijk probleem. Stenen eenlaagshuizen konden op die onder
grond nog wel zonder al te veel problemen worden neergezet, maar het bouwen van
verdiepingen bracht grote stabiliteitsproblemen met zich mee. In de gerechtelijke bron
nen staan diverse rechtszaken genoteerd van huiseigenaren die met hun buren ofmet de
schepenen in conflict waren geraakt over verzakkende en overhangende muren en
gevels" am het vervormen en instorten van vrijstaande zijmuren tegen te gaan, werden
in de stegen steunbogen tussen de huizen gemetseld (zie afb. 5). Zokregen WillemBolte
en zijn buurvrouw Mette van Warden omstreeks 1480van de overheid te horen dat ze "in
de ganck tusschen oir [hun] beyde huysen solde doen maecken eene booge, ...opdat oir
beyde huysen van malcanderen geen schade en solde krygen"."
Er is nog weinig bekend over de exacte samenstelling van de ondergrond in de ver
schillende delen van de binnenstad. Wekunnen ons afvragen welke grondverbeteringen
de Kamper bouwers in de late middeleeuwen toepasten en wat het tempo was van de
veeninklinking onder de toenemende druk van de bebouwing? Ret is te hopen dat de
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ajb.5
Steunbogen en overhangende zijmuren. in de Houtzagerssteeg. De boqen.dateren uit de eerste helft
van de 16deeeuw. Het muurwerkrechts (Oudestraat 162) is nog 14de-eeuws. (foto auteur, 1983)
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opgravingen van stadsarcheoloog R. Clevis in de toekomst op deze vragen antwoord
zullen geven. In afwachting van meer archeologische gegevens moeten we ons beperken
tot de archiefstukken die er over het ophogen van de erven en straten te vinden zijn.
Willen we de ontwikkeling in de hoogte van het Kamper woonhuis begrijpen, dan moeten
we bij de ondergrond beginnen en via de kelders opklimmen naar de verdiepingen en de
zolders.
In de 12de en 13de eeuw moesten de bewoners van de nederzetting Kampen zich tegen
het telkens opdringende water van IJ ssel en zee (het huidige IJ sselmeer) beschermen. Zij
maakten langs de rivier een dijk, de latere Oudestraat, en dwars daarop terpen om hun
boerderijen op te zetten. De Burgwal bood bescherming tegen het zeewater. Vanaf de
tweede helft van de 13de eeuwwerd er hard gewerkt aan de aanleg van zeedijken rondom
de stadsweiden: de Sint-Nicolaasdijk, de Zwartedijk en de Wilgenweg/Slaperdijk. In de
eerste helft van de 14de eeuw werd deze ring van dijken voltooid." Ondanks die
verbeterde bescherming van het stadsgebied moesten de Kampers doorgaan met het
ophogen van nieuwe erven, straten en stegen, omdat grondverbetering voor het bouwen
op het veenpakket en aanpassing aan het hoogtepeil van de omringende straten en erven
noodzakelijk waren. In de binnenstad zijn nu nog markante hoogteverschillen zichtbaar,
bijvoorbeeld in de aflopende stegen tussen Oudestraat en Voorstraat. In een schepenac
te uit 1344 schreef men: "dezer steghe zullen ghebruken beyde erven van der Alder
straten [Oudestraat] nederwart [neerwaartsj'v"
In diverse schepenacten uit de eerste helft van de 14de eeuw komt de term "vloeddijk"
voor. Fasel meent dat daarmee ook particuliere grondophogingen werden aangeduid. Er
zijn enkele teksten bij met vage plaatsaanduidingen, zodat er ruimte blijft voor deze
interpretatie, maar volgens mij is het toch aannemelijker dat de dijk rond de Burgel, die
in diezelfde tijd al als Vloeddijk bekend stond, werd bedoeld." Ret gangbare woord voor
een particuliere grondophoging was namelijk "werve". Bij de verhuur in 1330 van een
achtererf tussen Nieuwstraat en Burgwal stond de verhuurder Stephan Crappekin zijn
huurder Wolter Scalebaghe toe om hout en aarde door zijn huis of door zijn steeg aan te
voeren om het achtererf "toe wiirvene" (te werven). Twee jaar later bepaalden Nicolaas
de Rode en zijn vrouw Aleyd dat hun zwager Maes Scrissco, aan wie zij een erf bij de
Oudestraat schonken, hun eigen erf moest vrijwaren van schade wanneer hij "eyneghe
coest [kosten] daede up dat erve an wirvinghenjof an tymmeringen"."
Voor de aanleg van een stevige werf was zand het beste materiaaI. De aanvoer van zand
(bijvoorbeeld van de Zandberg bij IJsselmuiden) was echter kostbaar. Ret lijkt daarom
aannemelijk dat andere voorhanden zijnde bulkmaterialen, zoals grind, oude bakstenen
en dakpannen, keien, klei, humeuze grond, mest en vuilnis, werden gebruikt als vulmid
del tussen de zandlagen om zo de kosten te drukken. In de vele koeiestallen en varkens
kotten binnen de stadsmuur was mest ruim voorhanden. Voor onbebouwde achtererven
was het gebruik van inferieur materiaal in de werf geen probleem. Waar grondver
betering voor het bouwen van huizen nodig was wel. Ret aanvoeren en storten van grote
hoeveelheden ophogingsmateriaal kostte veel geld en energie. Dikwijls brachten dan ook
meerdere mensen het geld en de materialen voor het aanleggen van een werf bijeen.
Zywert van den Nyenmarkete liet echter in 1392 trots vastleggen dat hij en niemand
anders de eigenaar van zijn werf was: "want hij den werf voerscreven mit zienen ghelde
becosteghet her e ]ft".S9
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De overheid probeerde het ophogen van erven zoveel mogelijk te reguleren. Grote
hoogteverschillen gaven niet aIleen een rommelige aanblik, er konden ook problemen
ontstaan met de afwatering van het ene erf op het andere. De Kampers werd op het hart
gedrukt op hun werf niet zoveel water, vuilnis en mest te verzamelen dat het op het erf
van de buurman dreef." In 1330 eiste de overheid dat Boudewijn Schelewart en Johan
Stovenheyt hun "werve maken achter oern [hun] huus ghelike der statwerve"." Het
gewenste peil werd bepaald door het straatniveau. Met de "statwerve" bedoelde de
overheid dan ook waarschijnlijk de Oudestraat. In 1345 werd het in de Oudestraat en aan
de Burgwal verboden om de deurdrempel of de vloer van de zaal hoger aan te leggen dan
de bovenste steen van de straat. Het reguleren van het peil van straat en werven was in de
genoemde straten extra van belang, omdat ze het binnengebied van de stad omsloten. In
de 15de eeuw was een niveauverschil van een halve voet (14 centimeter) toegestaan en
dat gold voor de he Ie stad en voor zowel bebouwde als onbebouwde erven."
Bij gebrek aan een droge en stevige ondergrond was het bouwen van kelders in Kampen
een moeilijke zaak. De restauratie van Burgwalstraat 6 in 1976 bracht aan het licht
hoezeer het huis in de loop der eeuwen was verzakt door de inklinkende veenbodem.
Sinds de bouw van het huis in de eerste helft van de 16de eeuw was de keldervloer maar
liefst vijf keer verhoogd." Het voortdurend ophogen van de vloer kon ertoe leiden dat
men de kelder uiteindelijk dichtgooide en zelfs vergat. Zo bleek bij een proces in 1542 dat
vele jaren eerder in het huis van Tymen van Wilsum de kelder was ingestort: "Ende
Tymen voersscreven oft sijnen erffgenaemen en wisten niet dat daer een kelder was eer
sie daer bij quemen [kwamen] als die ingevallen was"." Bij gebrek aan bouwhistorische
en archeologische gegevens is het vooralsnog niet mogelijk om een overzicht te geven
van het aantal middeleeuwse kelders in Kampen, de toegepaste constructies en hun
ouderdom. In de archiefstukken komen kelders weinig aan bod, want dit ondergrondse
huisdeel gafweinig aanleiding tot geschillen tussen buren. Intensieve bemoeienis van de
overheid was dus ook niet nodig.
Een huistype met kelder wordt weI een enkele keer in de bronnen genoemd, het
zogenaamde "ophuse". Ophuizen waren in feite gewone huizen, maar dan geplaatst op
een half boven de grond (werf) uitstekende kelder. Vergelijkbare panden vinden we
vooral langs de grachten van Amsterdam en de markten in Den Bosch en Groningen.
Hoever de kelders bij dergelijke huizen boven de grond konden uitsteken, blijkt uit de
getuigenis die Nanne Roede in 1539 aflegde. Zij vertelde over een afgebroken bouwmuur,
waarin "omtrent een mans lencte boven der eerden een venster stont, daer de kelder
staende onder Henrick van Cleven['s] huys de lucht doer placht te sc[h]eppen uuth
Francke Hoedemakers plaetse"." Hoeveel ophuizen Kampen in de late middeleeuwen
he eft gehad, is niet duidelijk. In 1516 kreeg Jan Loyss de opdracht "eenen nyen floer [tel
leggen opt ophuys" van Jan ten Hove. Elf jaar later sloot Frank Hoedemaecker een
contract met metselaar Wijnholt, waarbij hij diens "nederhuys" (even verderop in dezelf
de tekst "onderhuys" genoemd) in de Oudestraat voor tien jaar huurde.?" De enige
bewaard gebleven voorbeelden van laat-middeleeuwse ophuizen in Kampen zijn het
oude stadhuis, Oudestraat 25 (zie afb. 6) en mogelijk ook Broederweg 5. In 1743 stond
Oudestraat 25 nog bekend onder de huisnaam "Het Ophuys"."
Bij het omslaan van de kosten voor de stedelijke riolering in 1411 moest de eigenaar van
een ophuis ook betalen voor "die kelre onder hem, want zy onder enen dake syn". 98 Toch
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ajb.6
Oudestraat 25, Het betrejt een in de kern 14de-eeuws ophuis, waarvan in de 18de eeuw de voor- en
achtergevel zijn verbouwd. De toegang tot de kelder en het ophuis zijn gescheiden; hier zichtbaar
in de lSde-eeuaose vorm met trap en bordes. (jato auteur, 1988)
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waren kelder en ophuis twee duidelijk gescheiden huisdelen. Zo had elk een eigen
toegang. Dit blijkt uit een verordening over de breedte van stoep en, die in 1416 werd
uitgevaardigd. Wanneer "een ophuysdoer ende een kelredoer byeenstonden", mocht de
stoep even breed zijn als beide deuren samen." Ook Oudestraat 25 he eft nu nog een
afzonderlijke toegang voor de kelder, maar in de 18de eeuw is de voorgevel in Am
sterdamse trant veranderd, met een trap en een bordes voor de deur van het ophuis. De
gescheiden toegang bij ophuizen maakte het mogelijk om de kelder apart te verhuren als
woonruimte, opslagruimte of werkplaats. Ondanks het feit dat we over het aantal
ophuizen in Kampen nog weinig weten, kan wel gezegd worden dat het markante
voorbeelden waren van de ontwikkeling van het woonhuis in de hoogte.

Huizen met verdiepingen
Ret gebruik van schoorstenen bij huizen met stenen muren maakte de weg vrij voor
verdiepingen en zolders, omdat de rook van het op de begane grond gestookte vuur niet
langer door een gat in het dak het huis verliet. Door het aanbrengen van een vloer boven
de zaalruimte ontstond onder het dak de zolder. In Kampen sprak men van een 'bone'.
Peter Baertscheen kreeg in 1486van de raad te horen dat "hieden bone rumen solde" om
timmerlieden hun werk te laten doen. Peter weigerde dat, omdat hij de daar opgeslagen
voorraden hout en turfniet door elkaar gegooidwildehebben.l'"Ditvoorbeeld illustreert
duidelijk dat de zolder vooral een opslagfunctie had. Naast brandstof vonden huisraad,
handelswaar en levensmiddelen er een plaats. In kleine huizen zonder verdiepingen
sliepen de bewoners wel op zolder. Om de zolder beter te kunnen gebruiken, verlaagde
men de balklaag en er ontstond een borstwering van ongeveer 60 centimeter hoogte. In
de 15de eeuw was een borstwering algemeen gebruik.''"
Rijke bouwheren konden een huis met een verdieping bouwen. De verdieping was
eigenlijk een tweede zaalruimte, 's zomers in gebruik voor ontvangsten en feesten en's
winters voor opslag van goederen.l'" Deverdieping kreeg, net zoals de begane grond, en
om dezelfde reden, een hoogte van vier a vijfmeter. Deze huizen staken dus flink boven
de omringende bebouwing uit. Ret grate contrast van de hoge huizen aan de Oudestraat
en de Voorstraat en d~_lagehuizen in de overige straten is na de middeleeuwen ver
dwenen, omdat praktisch alle eenlaagshuizen in de loop der tijd verdiepingen hebben
gekregen. Laat-middeleeuwse huizen met verdieping zijn in Kampen nog ruim voor
handen, sommigevrij origineel, andere ingrijpendverbouwd. Er zijnheel grote huizen bij
met een lengte van 15 tot 25 meter en een hoogte van 12meter of meer, bijvoorbeeld:
Oudestraat 4 (in 1345gebouwd als Richthuis), 25 (ophuis), 59, 92,95,118,154,162,217,
Voorstraat 90,94 en 118,en Vloeddijk76 (met goed bewaard gebleven achterkamer, zie
afb. 4).103Er zijnookkortere en lagere huizen vanhetzelfde type, zoals:Oudestraat 11,53,
115,Boven Nieuwstraat 1-3, Burgwalstraat 6 en Vloeddijk 46.104Bijzonder zijn Oude
straat 5 en 107.Diebestaan in feite uit twee huizen met verdieping, onder een kap. Ret is
zonder een grondige, bouwkundige inventarisatie niet te zeggen of deze dubbele huizen
in een keer zo zijn gebouwd of dat ze zijn ontstaan door samenvoeging van twee
zelfstandige huizen, van een zaalhuis met een zijhuis (toegevoegd zaalhuis) of van een
huis met twee achter elkaar gelegen zijkamers.
Veel van de hiervoor genoemde huizen hadden een achterkamer. Dit huisdeel kreeg
normaliter ook een verdieping. De "middelgevel"werd dan mee opgetrokken en stak
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voor de brandwering boven het dak uit (zie afb, 4). De achterkamer was minder diep en
had een iets kleinere verdiepingshoogte dan het voorhuis. Hoge vensters zorgden voor
voldoende daglicht. De achterkamer kon verder nog een half verzonken kelder en een
insteek hebben. De vloerniveaus in voorhuis en achterkamer verschilden dan ook
meestal. In de 16de eeuwwerd de scheiding tussen zaal en achterkamer minder herken
baar. Devloeren werden vaker voor en achter op gelijkehoogte doorgetrokken. Sommige
huiseigenaren haalden de boven het dak uitstekende middengevel weg, zodat de schei
dingsmuur bij de zolder stopte. Hiermee verviel het uiterlijk onderscheid tussen beide
huisdelen en was er meer sprake van een ingebouwde dan van een toegevoegde achter
kamer.'?"
Degrootste en meest dominerende huizen in het Kamper straatbeeld waren die met twee
verdiepingen. In lengte waren ze vergelijkbaar met de grote huizen met een verdieping,
maar in hoogte varieerden ze tussen 15 en 19 meter. Voorbeelden van dit type zijn:
Oudestraat 41, 46, 60, 72, 91, 93, 158 (het 'Gotische Huis', zie afb, 7), 218, Buiten
Nieuwstraat 17en Voorstraat 98 en 116.Kenmerkend voor de tweede verdieping was de
geringe hoogte van ongeveer drie meter. De overheid stelde in 1343een minimumhoogte
voor de tweede verdieping vast. Een bouwheer die tussen twee stenen huizen wilde
bouwen, kreeg de keuze om zijn huis te richten naar de "hoghesten", dat wil zeggen een
huis met verdieping, ofnaar de "nedersten", een huis met alleen begane grond. Maar "wil
hi boven dat overste [hoogste huis] tymmern soe sal hi emmer [immer] daer en boven
tymmern eene woninghe van negen hamervo[e]ten ende niet mynjder]".'?" Drie zaken
vallen op. Allereerst het feit dat men in de eerste helft van de 14de eeuw blijkbaar al
regelmatig tweede verdiepingen bouwde. Ten tweede, de minimaal toegestane hoogte
van negen hamervoet (ongeveer 2.60 meter) komt goed overeen met de bij genoemde
panden aangetroffen verdiepingshoogten. Ten derde is het gebruik van de aanduiding
"woninghe"opmerkelijk.VolgensMeischke dienden tweede verdiepingen in laat-middel
eeuwse woonhuizen uitsluitend als pakzolders", maar in het Kamper voorschrift uit
1343werden ze aangemerkt als een apart van de rest van het huis te gebruiken 'wooneen
heid'. Het vaststeIlen van een minimumhoogte had niet veel betekenis voor een pak
zolder. Het kon wel voorkomen dat verhuurde ruimten te laagwerden gemaakt voor een
verantwoorde bewoning. Zeker bij het stoken van een haard kon een lage zoldering
brandgevaarlijk zijn.Dit bouwvoorschrift kwammet dezelfde intentie tot stand als de vijf
jaar eerder opgestelde regeling voor de afmetingen van kameren.
Het gebruik van het woord 'woning' in de zin van wooneenheid, en niet als zelfstandig
bouwwerk, komen we ook tegen in een laat 15de-eeuwse belastingregeling. De heffing
zouworden omgeslagen volgens de stelregel "twee boeden [pothuizen] voer ene woning
he, een kelre voer een woninghe, een ophuys voer een woninge ... ende die achterhuuse
volgen den voirhusen toe gelden ...".108 Het begrip "boeden" werd hier mogelijk gebruikt
in de zin van zijkamers. Een bovenhuis (tweede verdieping) ontbreekt in dit rijtje. Een
ander voorbeeld is de "vryewonynge" die de Kamper overheid beloofde aan ambachtslie
den die voor de stad werkten. Daarmee bedoelde zijeen "woeningevan de stadt toorens",
een woonruimte in torens en poorten van de stadsrnuur.l'"
Herman Croeser schonk in zijn "Ontwerp-Stadrecht" van omstreeks 1570aandacht aan
gescheiden bewoning van een huis. Het betrof de verdeling van het onderhoud bij een
huis dat "so gescheijden is dat eene parthie dat bovenste ende die ander parthie dat
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ajb.7
Geoelrij aan de Oudestraat omstreeks 1900. In het midden zijn drie laat-middeleeuwse huizen
herkenbaar aan de grote hoogte van begane grond en verdieping en aan de vakkenindeling van de
gevels. De topgevels, de onderpuien en de meeste ramen zijn van na de middeleeuwen. Het meest
rechtse huis van de drie (Oudestraat 158, het 'Gotische huis', hier nog voor de restauratie van
1908) heeft een (lage) tweede verdieping. (foto Gemeentearchief Kampen, nr. 1295)
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benedeste to[e]gedeilt is". De bovenwoning bestond uit "dat dack mit datselve als hij
bezit". De bij de onderwoning te onderhouden constructies waren: "de mueren ende
balcken wes tot des bovenste deel to [e]" .1I0 De tekst is voor meerdere interpretaties
vatbaar, maar dat Croeser een ophuis met kelder voor ogen had, lijkt niet aannemelijk,
omdat hij daarvoor de gangbare termen kon gebruiken in plaats van de hier geciteerde
omstandige beschrijving. Ret is waarschijnlijker dat de regeling het onderhoud van
huizen met apart verhuurde (tweede) verdieping en zolder betreft. Ret verrichten van
onderhoud bij de verhuur van woon- of werkruimte was in de late middeleeuwen een
normale contractuele verplichting.'!'
De grote stroom immigranten in de 14deen begin 15de eeuw heeft niet aIleen onderdak
gevonden in kelders, achter- en zijkamers,maar vermoedelijk ook op bovenetages in de
grote woonhuizen. Die grote middeleeuwse huizen bleven in de loop der eeuwen beter
behouden dan de eenlaagshuizen, omdat ze ook later nog voldeden aan de ruimtelijke
behoefte van de bewoners. Ingrijpende verbouwingen waren minder vaak nodig. Veelal
konmen volstaan met het verschuiven van functies naar andere vertrekken, bijvoorbeeld
het koken naar de achterkamer en het slapen naar de verdieping.

Besluit
Deverstedelijking van Kampen in de late middeleeuwen werd bepaald door het zoeken
naar oplossingen voor de grote bevolkingsgroeivan de stad in de 14deen het begin van
de 15de eeuw. Ret tweeledige karakter van de stad, handellnijverheid en veeteelt/
akkerbouw, leverde daarbij de nodige problemen op. Ret eenvoudige stratenpatroon uit
de 13de eeuw diende verfijnd en uitgebreid te worden met secundaire straten en stegen.
Achtererven werden voor bewoning geschikt gemaakt. De bebouwing buiten de stads
muur moest in bedwangworden gehouden. De grotere bebouwingsdichtheid, met name
aan de Oudestraat, vroeg ombrandverordeningen en bevordering van steenbouw. Inten
sieve bebouwingvan erven voor wonen, voor opslag van goederen en voor werkplaatsen
leidde tot erfdelingen, bouwen in de hoogte en opdrijving van de grondprijzen. Ret
resultaat was dat de boerenbedrijven en de grootschalige nijverheid in de binnenstad
steeds moeilijker te handhaven waren. De stadsuitleg in de tweede helft van de 15de
eeuwwas volgensmij gericht op 'ontmenging'!", namelijk het weghalen van veel ruimte
vergende activiteiten uit het stadsgebied tussen IJssel en Burgel ten gunste van een
grotere bebouwingsdichtheid aldaar. De bewering van Speet, dat het "agrarische ele
ment" zichzonder problemen in de stedelijke structuur heeft ingepast!", lijktmijdan ook
enigzinsvoorbarig. Ret geschetste verstedelijkingsproces van de Kamper binnenstad in
de late middeleeuwen laat eerder een gespannen verhouding zien tussen het stedelijke
boerenbedrijf en de huizenbouw.
De oplossingen voor de problemen vroegen veel geld en intensieve bemoeienis van de
stedelijke overheid. Om de verstedelijking te sturen, gebruikten schepenen en raad
bouwvoorschriften en subsidies en verder bemiddelden zij in geschillen tussen buren.
De toestand van overbevolking stelde de overheid telkens voor de keuze tussen een
nieuwe stadsuitleg ofverdere intensivering van de activiteiten binnen de stadsmuur. De
bovenlaag van de Kamper burgeri], bestaande uit handelaren, schippers en reders, was
door de economische hoogconjunctuur in staat omvan de bevolkingsgroeite profite-en.
Zij ontsloten hun achtererven voor de bouw van huurwoningen en werkplaatsen en zij
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verhuurden hun kelders en bovenetages. De welvaart van de burgerij was ook de basis
voor de, in vergelijking met andere steden snel op gang komende verstening in de
huizenbouw.
Ret verstedeIijkingsproces van Kampen tussen 1300 en 1550 is in dit artikel slechts in
hoofdlijnengeschetst en met de meest markante voorbeelden verduidelijkt.Met het over
zichtswerkvan Speet is er zeker geen eind gekomen aan de discussie over de ruimtelijke
ontwikkelingvan de stad. Van historische zijde is er nog volop materiaal voor nadere
uitwerking beschikbaar, maar nog meer behoefte is er aan nieuwe bouwhistorische- en
a.rcheologische'bouwstenen' voor de toetsingvanhistorische en topografischehypothesen.
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2. B.M.J.Speet,Historische stedenatlas van Nederland. Aft. 4:Kampen, G.van Herwijnen e.a. ed.
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5, f. 381'.

11. Idem, f. 59r. Deze bepaling was van kracht voor mensen met een bezit van meer dan 200
pond-klein. De boete bedroeg 40 pond "elkes jaertides'' en het verlies van de burgerrechten
totdat men binnen de stadsmuur kwam.

12. Speet, Stedenatlas, 18.
13. Th.M.van Mierlo,Deverdedigingswerken van Kampen (v66r de 15de-eeuwse stadsuitleg), een

reconstructie, doct. scriptie RU. Utrecht 1986, 100-101.
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