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I. Vanstadsbrieven, kampen en marken

'Velen dromen maar wat en beweren dat de stad (Kampen) door twee Russen zou zijn
getimmerd,waarvan de een op de Paarde- of Kruittorenwoonde en de ander op de oude
Wiltfang.Ikhoud dit echter voor een fabel... en zoweet ikoverhet ontstaan van deze stad
niets met zekerheid te schrijven en wil ik het onderwerp aan een ander overlaten'.' Zo
schreef de zestiende-eeuwse Kamper kroniekschrijver Arent toe Bocop. De Russen
spelen inderdaad geen rol meer in de talloze theorieen over het ontstaan van Kampen.
Toe Bocopwas vooral gemtrigeerd door het feit dat hij geen stadsbriefvoor Kampenkon
vinden, geen privilege waarbij de nederzetting juridisch tot stad werd verheven. Zijn
verklaring voor het ontbreken was, dat het stuk in 1543, toen het oude stadhuis uit
brandde, verloren was gegaan. Het is echter onwaarschijnlijk dat nujuist het belangrijk
ste stuk uit het stadsarchief verbrand zouzijn terwijl toch zoveelmateriaal van betekenis
van v66r de brand weI degelijk bewaard is gebleven. Ook wordt nergens in andere
documenten gerefereerd aan de rechten die dit stuk zou hebben verleend en zijn er ook
geen afschriften van bekend. In andere steden is dat weI het geval."
Niettemin is het gebruikelijk ervan uit te gaan dat Kampen inderdaad zo'n privilege
heeft ontvangen."Als uiterste datum geldt dan 1248,het jaar waarin de bisschop van
Utrecht een stadsbrief zou hebben verleend aan Ommen. De overgeleverde tekst ver
leent aan Ommenhet recht dat goldvoor 'onzeburgers van Deventer,ZwolleenKampen'.
In de afleveringKampen van deHistorische Stedenatlas wijst B.M.J.Speet er echter op
dat 'aan het dateren van de Kamper stadsbrief aan de hand van de stadsbrief van
Ommen... heel wat haken en ogen zitten'." Om te beginnen is de oorkonde niet in
origineel bewaard gebleven. Heeringa, de uitgever van het tweede deel van het Oorkon
denboek van het Sticht Utrecht, dateert het handschrift in de zeventiende eeuw.Het zegel
'van Otto III' is een vervalsing. Dit dubieuze stuk is gedateerd op 1208.Die datum is
uitgesloten, aangezien Zwollepas in 1230zijnprivilegekreeg. Heeringa volgt daarom de
achttiende-eeuwse Deventer geschiedschrijver G.Dumbar, die de tekst aanvulde alsof er
1248 stond." Als criterium voor datering is het document onbruikbaar. Overigens
verwijst de tekst naar de rechten van burgers, niet naar stadsbrieven. Dat zou ook
onmogelijk zijn geweest, aangezien ook van Deventer geen stadsbrief bewaard is ge
bleven.
Alsvroegste datumvoor het verlenen van een stadsbrief aan Kampenneemt men graag

1230aan, het jaar waarin Zwollezijn privilege ontving. Bisschop Willebrand verleende
het omdat de inwoners hadden geholpen in de strijd tegen de Drenten en het geldhadden
verschaft dat de bouw van de burcht Hardenberg (1229)mogelijkmaakte."Debisschop
gaf aan Zwolle de rechten die de burgers van Deventer van voorgaande bisschoppen
hadden ontvangen. Kampen komt in dit verhaal niet voor. Hetzelfde geldt voor de
bekende Quedam narracio, het contemporaine verslag van de Drentse troebelen uit de
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jaren twintig van de dertiende eeuw, waarin Zwolle zich zo had onderscheiden en waarin
ook Deventer zijn partij meeblies."

Het oudste document waarin Kampen met name wordt genoemd is een oorkonde uit
1227, bestemd voor het kapittel van de Walburgkerk in Zutphen. Hierin erkende de
bisschop van Utrecht, Otto II, dat een piscarium sive tractum aquarum apud Campis,
dat wil zeggen het recht om te vissen in een waterloop bij Kampen, aan het kapittel
toebehoorde en niet zoals Otto tevoren meende, bij de koop van door hem een jaar
eerder van de graaf van Gelre verworven bezittingen in Salland was inbegrepen." Men
heeft wel eens gedacht dat het feit dat Kampen hier niet uitdrukkelijk als stad wordt
aangeduid, kan betekenen dat Kampentoen nogniet aan dejuridische voorwaarden voor
het stadzijn voldeed."Webegrijpen de kracht van dit argument niet. Waaromzou het bij
het bepalen van de plaats van eenviswater nodigzijnomdejuridische status van Kampen
nadrukkelijk te vermelden?'" Met eenzelfde vraag ontkracht Fehrmann de veronder
stellingvan VanEngelen van der Veendat Kampen in 1236nog steeds geen stad zou zijn
geweest." In datjaar bevestigde de bisschop-elect vanUtrecht een overeenkomst tussen
Ismahel, pastoor te Kampen, en diens civibus et parochianis, zijn burgers en paro
chianen, over bepaalde inkomsten. VanEngelen van der Veenvond de term civibus te
vaag:wanneer een stadsbestuur in een dergelijke oorkonde niet voorkwam, kon het er
niet zijn.Terecht constateert Fehrmann dat de aard van de overeenkomst betrokkenheid
van een stadsbestuur niet noodzakelijk maakte.
Duidelijk is intussen dat het zoeken naar een stadsbrief voor Kampen zinloos is. We
moeten aannemen dat zo'n document niet heeft bestaan. Ook andere plaatsen hebben
zich zonder een officieel privilege tot stad ontwikkeld. Devencer en Groningen zijn
daarvan voorbeelden. Het is echter heel verklaarbaar dat er zo 'veel tijd en energie is
gestoken in de speurtocht naar die brief, omdat hij de enigemogelijkheid leek te bieden
om te bepalen vanaf welk moment de nederzetting stad mocht worden genoemd. In de
jaren vijftigen zestig kreeg de discussie een heel nieuwewending.Ditwas het gevolgvan
bodemkundig onderzoek door de archeoloog G.D.van der Heide. In de zomer van 1950
groef hij enkele sleuven in het terrein tussen Bovenkerk en Koornmarktspoort, in de
veronderstelling dat in deze omgevinghet oudste stadsgedeelte zou zijn terug te vinden.
Naast veel metselwerk uit de veertiende en vijftiende eeuw trof hij Pingsdorfaardewerk
aan, dat uit de tiende tot twaalfde eeuw dateert, en de resten van een twaalfde- of
dertiende-eeuwse muur die hij voor een stadsmuur hield." Opzienbarender waren de
resultaten enkele jaren later, toen Vander Heide, gebruik makend van de mogelijkheden
die de restauratie van de Bovenkerkbood, onderzoek deed binnen die kerk. Menhoopte
weliswaareen voorganger van de huidigekerk op het spoor te komen,maar niemand had
verwacht dat er onder alle andere bouwkundige sporen de fundering van een tufstenen
kerk tevoorschijn zou komen. Deze kerk had bovendien allure door zijn fraaie drie
apsidenvormige koorafsluiting en de kennelijke omvangvan het complex. De opgravin
genvonden onder moeizame omstandigheden plaats: de putten moesten haastig worden
gegraven op zodanige plaatsen dat zij de huidige kerk niet in gevaar brachten en de hoge
stand vanhet grondwater maakte een ordentelijk verloop van het onderzoek onmogelijk.
Niettemin bleek duidelijkdat de tufstenen kerk uit de tweede helft van de twaalfde eeuw
moest dateren, zodat de discussie over de stadsbrief van volstrekt theoretisch belang
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werd. Een dergelijke kerk hoorde ongetwijfeld bij een nederzetting van betekenis.P
De opgravingen stimuleerden de historici tot nieuwe speculaties, waarbij juist de voor
stedelijke periode in de geschiedenis van Kampen meer aandacht kreeg. Zo verwees W.A.
Fasel in 1963 met veel waardering naar een artikel van Van Engelen van der Veen dat in
1937 posthuum werd gepubliceerd maar niet meer was dan een uittreksel van een lezing
uit 1923.14

VanEngelen van der Veen legde verband tussen het ontstaan van steden en de marke
struktuur. Hij ging er van uit dat heel Overijssel in marken verdeeld was en dat die
marken in de twaalfde eeuw al een zekere graad van organisatie hadden bereikt." Bijzijn
onderzoek naar het ontstaan van de stad Kampen onderscheidde hij drie mogelijk
heden." 1. de grond kan wildernis zijn geweest," 2. de grond kan tot een hof hebben
behoord, 3. de grond kan tot een vrije mark hebben behoord. De eerste twee mogelijk
heden verwierp hij, hij koos voor de marke-theorie. Kampen zou zijn ontstaan op het
gebied van een marke. Omdit aannemelijk te maken moest hij eerst het bestaan van zo'n
marke in het gebied in kwestie waarschijnlijk maken. De kern van zijn argumentatie is,
dat in Kamper archivalia de term 'marke' frequent voorkomt. In de ordinarii uit de
vijftiende en zestiende eeuwkomt het woord geregeld voor en ookuit de veertiende eeuw
voert VanEngelen van der Veentwee bewijsplaatsen aan. Deze late vermeldingen hoeven
echter niet te verwijzen naar een oorspronkelijke markestructuur: het woord 'mark' had
naast een specifieke ook een algemene betekenis in de zin van afgegrensd gebied. Dat
een veertiende-eeuwse oflatere Kampenaar de bij de stad behorende gemene grand nu
eens broek dan weer mark noemt, zegt niet zoveel: analogie met gemene markegrond uit
de omgevingkan hierbij een rol hebben gespeeld."
Wezenlijkeris het tweede probleem in dit verband, waar Slicher van Bath in 1944in zijn
bekende Mensch en Land op inging. Ret woord mark, marca, heeft de algemene
betekenis van 'begrensd gebied'. Slicher heeft het voorkomen van dit woord in Oost
nederlandse documenten met grote zorgvuldigheid onderzocht. Veel schijnbaar oude
vermeldingen bleken te staan in stukken waarvan de betrouwbaarheid op goede gronden
kanworden betwijfeld.Onmiskenbaar echt zijndevolgende vermeldingen: Een 'diploma'
van koning Otto voor het Sankt-Moritzklooster in Maagdenburg uit 960bevat de schen
kingvan een hof te Deventer; 'binnen deze mark' (in ipsa marca) staat een afzonderlijk
genoemde boerderij. Slicher twijfelt er niet aan dat 'mark' hier gelijkis aan het gebied van
de hof." Een tweede vermelding staat in een moeilijk te interpreteren document uit 1176
waarin een villa Marka = dorp Mark voorkomt waarover verder niets bekend is. De
vermeldingvan een communitas que vulgomarke dicitur - overigens niet gelokaliseerd
- in een stuk van 1253duidt als eerste op een mark in de betekenis van 'genootschap van
eigenaren van ongecultiveerde heidegrond'.
De ontstaansdatum van Kampen zijn we inmiddels ruim gepassesrd.i" Ret bestaan van
marken op het eind van de twaalfde eeuw is op geen enkele manier aan te tonen. De
meningvan Slicher dat eenmarkeorganisatie niet heeft bestaan voor de tweede helft van
de dertiende eeuwwordt op het ogenblik algemeen aanvaard." Kampen kan onmogelijk
zijn ontstaan uit een marke.

Dat is een negatieve conclusie die degenen die zoeken naar een verklaring van het
ontstaan van Kampen niet veel verder brengt. Sinds de jaren zestig moet uiteraard de

126



aanwezigheid van een forse, fraaie tufstenen kerk waar Van Engelen van der Veen nog
geen weet van had maar die uiterlijk in het begin van de dertiende eeuw de nederzetting
van de IJssel tooide, in de beschouwingen worden betrokken. Niemand neemt aan dat
gedurende enkele eeuwen langzaamaan een stad was gegroeid die archivalische noch
archeologische sporen heeft nagelaten. Men is ook gaan zoeken naar groepen immi
granten, die in betrekkelijk korte tijd een kleine nederzetting tot grote bloei konden
brengen. De romantische suggestie van E. Moulin omtrent rondzwervende Bructeren of
Saliers, al of niet gecombineerd met Romeinen die ter plaatse een legerplaats zouden
hebben gevestigd," hoort uiteraard in het fabelrijk waarheen Toe Bocop zijn Russen
verwees. Volgens de meest bescheiden theorie kwamen de 'immigranten' uit Wilsum, aan
de overzijde van de IJssel, een kilometer oftien van Kampen vandaan." Wilsum geldt als
ouder dan Kampen. Ret heeft een kerk die nog in de tiende eeuw is gebouwd." Zij is
gewijd aan Sint Lambert.
Van Engelen van der Veen gebruikte een ingewikkelde redenering voor zijn voorstel de
parochie Kampen te zien als voortgekomen uit de parochie Wilsum. Zijn bewijsvoering
berust op twee oorkonden, een uit 1213, waarin mensen genoemd worden die woonden in
een veen 'gelegen in het kerspel van Wilsum en Zalk,.25Van Engelen van der Veen zag in 'het
Veen' het Kamperveen, zodat de oorkonde de bewoners van Kamperveen en Hollander
huizen zou bedoelen. Kamperveen behoorde zijns inziens op grond van die oorkonde uit
1213 tot het kerspel Wilsum, in het begin van de veertiende eeuw echter tot het kerspel
Kampen, zodat Kamperveen zowel als Kampen in 1213 tot de parochie Wilsum moest
hebben behoord. Fehrmann wees er in 1961 op dat de tekst luidt: 'den kirsple van Wilsum
endevan Santlikeop denVene'zodat het om twee kerspelenbleek te gaan." Ret betoogvan
VanEngelenvan der Veenwas dus op een onjuiste lezinggebaseerd." De tweede oorkonde
dateert volgensVanEngelenvan derVeenuit lO40.Maaral in 1913liet Tenhaeffziendat dit
stukvervalst is en uit de dertiende eeuwdateert." Ditgegevenisdoor de uitgeversvan deel I
van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht overgenomen (nr. 196). Voor de speciale
banden tussen Kampenen Wilsumblijvendaardoor weinigargumenten over.
W.A.Fasel ging er van uit dat de handelsstad Kampen gesticht was door 'een groep
vreemde kooplieden' en hij legde verband met een sterke achteruitgang van de handel
van Tiel in de tweede helft van de twaalfde eeuw." Niet alleen zou Kampen door een
wijziging van de handelsroutes de 'rechtstreekse opvolger van Tiel zijn geworden',
Kampen kon zelfs door Tielse kooplieden zijn gesticht. Als enig argument voerde de
schrijver aan dat Tiel zeer sterk op het Rijnland was georienteerd en dat de Tielse
kooplieden toch wel iets gedaan zouden hebben om de teruggang van hun handel te
compenseren. Een stervende stad die een nieuwe baart is echter geen algemeen bekend
verschijnsel. J.B.Akkerman,aan wie Fasel zijn idee over de Tielse handel ontleende, was
overigens aanzienlijk voorzichtiger in zijn datering van een verlies aan betekenis van de
Tielse handel dan Fase1.30Alberts en Jansen noemden in hun Welvaart in uxmiinq" het
hele verval van Tiel in deze periode een kwestie van interpretatie van een bepaald
gegeven en zijwaren kennelijk niet van de juistheid daarvan overtuigd. Een exodus uit
Tiel in de richting van een dorp aan de IJsselmond is uitgesloten.
Relperi Kimm lanceerde een ander voorstel. In een bijlage bij het catalogusje van de
tentoonsteIling Schatten van Kampen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Gronin
gen in 198432legde hij verband tussen het ontstaan van Kampen en de ontwikkelingvan
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Sankt Aposteln:
Het koor van de tufstenen. kerk van Kampen moet gelijkenis hebben vertoond met dat
van de Sankt-Apostelnkerk in Keulen, in de tweede helft.van de twaalfde eeuw gebouwd
in navolging van de grotere, eveneens Keulse Gross-Sankt-Martinkerk. In Kampen
ontbraken volgens het gevonden fundamentdeel de kleine eijtorentjes.
(Prentbriefkaart uit ca. 1930. De kerk is thans fraai gerestaureerd maar staat wat
ingeklemd tussen moderne panden.)

128



de scheepstechnologie. Hij trachtte aannemelijk te maken dat zeilschepen die over de
Zuiderzee naar de IJsselmond voeren, daar overschakelden van wind- op trekkracht om
de reis stroomopwaarts te kunnen voortzetten." Aan de IJsselmond ontstond toen
vanzelf een pleisterplaats waar zich trekpaarden en scheepsjagers verzamelden. Hij
meent, dat de scheepsjagers verbonden waren aan de verschillende kooplieden 'hanzen'
en groepsgewijs kampementen vormden (Hij denkt blijkbaar aan de organisatie van de
'vitten', de handelsposten van/de Duitse koopman in Zuid-Zweden). Deze kampementen
groeiden uit tot een gesloten nederzetting. Toen, misschien al in de twaalfde eeuw, de
koggen een grotere omvang kregen, werd het onpraktisch en vervolgens onmogelijk de
schepen de rivier op te slepen, zodat een eigen rivierscheepvaart ontstond en de
nederzetting ook als overslagplaats kon gaan dienen. De naam 'Kampen' kan ontleend
zijn aan 'de omheinde kampen land waar de scheepsjagers hun paarden lieten grazen'.
K Schilder wees er echter op dat het bestaan van een jaagpad Iangs de nog onbedijkte
IJssel in het deltagebied erg onwaarschijnlijk is en dat bovendien juist de linker IJs
seloeverwaaraan Kampenligt,zich slecht voor een dergelijkpad moet hebben geleend."
Bovendien zijn vitte-achtige kampementen ook elders niet samengegroeid tot onaf
hankelijke handelssteden.
In tegenstelling tot Fasel en Helperi Kimmdenkt Speet bij immigranten niet aan koop
lieden, maar aan boeren-ontginners, uit West-Friesland afkomstig" Onze bezwaren
tegen die opvatting hebben we uiteengezet in het Historisch GeograJisch TijdschriJt.36
Speet verwaarloosde in zijn kijk op de ontwikkelingsgeschiedenis de betekenis van de
tufstenen kerk. Eigenlijk is het enige dat van die kerk is teruggevonden de driedelige
koorafsluiting. De bijzondere vorm maakt het echter niet aIleen mogelijk om tot een
globale datering te komen, maar ook om de cultuursfeer te bepalen waarin de kerk thuis
hoorde. De vorm wordt 'triconchaal' of 'klaverbladtype' genoernd, een variant op het
drie-apsidenmodel. Waarschijnlijkhet oudste, in elk geval het eerste met zekerheid te
dateren zuiverevoorbeeld daarvan is het koor van de Gross-Sankt-Martinkerkin Keulen,
diewerd gebouwd tussen 1150en 1172.Debouwmeester ontwierp een eigen, elegantere
navolging van de al in 1070gewijde abdijkerk van het eveneens Keulse benedictijner
vrouwenklooster Sankt Maria im Kapitol, een opzienbarend bouwwerk dat geen West
europees voorbeeld had. Het herinnert aan Byzantijnsearchitektuur en men denkt dat de
zesde-eeuwse Geboortekerk in Bethlehem ervoor model heeft gestaan." Niet het koor
van Sankt Maria,maar dat van Gross Sankt Martin werd kort na 1170nagevolgd bij de
bouw van een tweede Keulse kerk, Sankt Aposteln." Het klaverblad is een typisch
Rijnlands model en de Kamper kerk moet dan ook wel vanuit het Rijnland zijn gem
spireerd. Vandel' Heide en in navolgingvan hem ook Helperi Kimmdenken, voorname
lijk op grond van deze bouwkundige overweging,aan Keulse immigranten, ongetwijfeld
kooplieden die behoefte hadden aan een zeehaven.

II. Op wiens grond ontstond Kampen?

Wat in het algemeen buiten beschouwing is gebleven is de vraag onder wiens zeggen
schap de grondwaarop Kampenzich ontwikkeldeoorspronkelijk stond. VanEngelenvan
del' Veen deed hierover aIleen een strikt negatieve uitspraak: het ging niet om de
bisschop van Utrecht." Het is in dit verband van belang onderscheid te maken tussen
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grondeigendom enerzijds en gezag, dat wil zeggen, de beschikking over overheids
rechten zoals rechtspraak en ook de uitgifte van woeste grond anderzijds. Lang niet alle
grond was eigendom van een of andere grootgrondbezitter. Maar weI stond al het land
onder iemands overheidsgezag: zowel de bewerkte grond als wat in schenkingsoorkon
den de 'aanhangsels' daarvan worden genoemd; gebruiksgronden, weiden, (kleine)
wateren, bosgrond. Er is daarom geen sprake van dat een groepje kolonisten zich zomaar
ergens 'in de wildernis' kon vestigen om daar te gaan ontginnen. Op de woeste grond die
bij het landgoed van een particulier hoorde kon dit niet zonder diens toestemming. Op
woeste grond die onder het overheidsgezag van een graaf (of van een bisschop die de
grafelijke rechten had verworven) of binnen een 'immuniteit' viel, was de toe stemming
nodig van degeen die dat gezag in handen had. Men kan zich denken dat in een afgelegen
streek een paar boeren wel onopgemerkt een plek konden gaan bebouwen, aan de
Llsselmond kon kolonisatie niet onopvallend gebeuren." Het is daarom wel degelijk van
belang zich af te vragen wie vermoedelijk het wereldlijk gezag uitoefende over het
drassige veen waar Kampen in snel tempo tot bloei kon komen. De omstandigheid dat de
bisschop van Utrecht in de late middeleeuwen landsheer was van het tegenwoordige
Overijssel, moet ons daarbij niet op een dwaalspoor brengen.
Het probleem vraagt om een vrij lange uitweiding. am er inzicht in te krijgen moeten we
in een vroeg stadium beginnen Het overheidsgezag in de Noordelijke Nederlanden lag
sinds de Karolingische tijd in handen van de koning der Franken, vervolgens in die van de
Duitse koning. De koning beschermde zijn onderdanen door, althans in theorie, een
goede rechtspraak en de veiligheid van wegen en wateren te garanderen en door voor de
verdediging te zorgen met militaire middelen. am het een en ander te kunnen uitvoeren
had hij overheidsrechten (regalia)waaronder het recht op de inkomsten uit de recht
spraak, op tolheffing, op bepaalde belastingen. Over grond waarop niemand anders
aanspraak kon doen gelden, had hij de vrije beschikking.
De koning had ook grondbezit: deels geerfd van zijn voorgeslacht, deels op hem over
gegaan uit handen van vroegere heersers, en daarnaast geconfisqueerde goederen van
ontrouwe onderdanen. En hij compliceerde voor het nageslacht het goede begrip door
overheidsgezag en grondbezit tezamen als zijnkoninklijkvermogen te beschouwen. am
allerlei redenen beloonden devorsten gedurende een groot deelvan demiddeleeuwen de
ambtenaren die zijbelastten met de uitoefening van de rechtspraak en het militair bevel
in de districten waarin het rijk was verdeeld, niet met een salaris in geld, maar (onder
andere) door hun de inkomsten uit hun ambt te laten behouden. Deze ambtenaren,
graven,wisten al vroeg te bedingen dat na hun dood het ambt op hun zoon zou worden
overgedragen: de grafelijkemacht werd een erfelijkbezit (al moest de koningzijngraven
wel elk officieel met zijn rechtsmacht bekleden).
Vieldoor het uitsterven van een geslacht, ofwegens ontrouw van de graat, het ambt (dat
een 'leen' was geworden) terug aan de koning, dan was deze (vooral in de tiende en elfde
eeuw) geneigd om dat graafschap vervolgens te geven aan een prelaat, een bisschop die
immers geen wettig nageslacht had, geen dynastie kon vormen en wiens benoeming de
koning tot de twaalfde eeuw in eigen hand had. De graafschappen uit de volle middel
eeuwen waren trouwens meestal niet erg groot: ze hadden lang niet de omvangvan een
gewest uit de late middeleeuwen. De bisschoppen van Utrecht - om ons tot hen te
beperken - kregen pas in de loop van de eeuwen, hetzij door achtereenvolgende konink-
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lijke schenkingen, hetzij door aankoop of bij verdrag, de overheidsrechten in handen die
hun de mogelijkheid gaven een eigen wereldlijk vorstendom te vormen.
Ret grajelijk gezagdat de bisschoppen verwierven stond losvan hun geestelijke gezagen
het zogenaamde prinsbisdom, het Sticht Utrecht, betrof dan ook een gebied dat veel
kleiner was dan de diocees. Ret grafelijk gezag van de prelaat stond in principe ook los
van zijngrondbezit. Niet alleen de koning stond aan de opeenvolgende bisschoppen van
Utrecht stukken van zijn koningsgoed af, ook particuliere grondheren deden belangrijke
schenkingen, soms op voorwaarde dat de grond en alwat daar bij behoorde hun als leen
zouworden overgedragen. Ookdoor koop werd het bezit meermalen uitgebreid. AIvroeg
bezaten de bisschoppen een aantal hoven - grote landbouwbedrijven, zou men kunnen
zeggen - waaronder die te Enschede, te Oldenzaal, te Emmen, te Kolmschate.
Dat grondbezit was van belang voor het wereldlijk gezagvan de bisschop. Reeds koning
Pepijn schonk deKerkvanUtrecht (ca. 760)het recht van immuniteit ten aanzien van alle
grondbezit. Dat wil zeggen dat dit werd onttrokken aan het publieke gezag, zodat geen
graaf er zeggenschap over kon uitoefenen."
Maarkoningen en particulieren schonken ook goederen en rechten in het Oversticht aan
andere kerkelijke instellingen, zoals bijvoorbeeld de abdij Fulda. De abdij Werden
ontving behalve verspreide goederen in Twente ook een hof aanpalend aan een in 1040
aan de bisschop van Utrecht geschonken hof in Groningen. Essen kreeg hoven in
Salland, Elten de Katentol die in 1241door de abdij aan Deventerwerd verpacht. Prum
ontving een visserij aan de IJsselmond en bezittingen bij Oldenzaal en het Gelderse
Voorst;Lorschwerd in 814bedacht met een veen, een vinna ofjenna aan de IJsselmond
- vergelijk de Fennenoord bij Deventer. Sint Mauritius in Maagdenburg ten slotte werd
begiftigdmet een aantal hoeven op het koningsgoed 'in de stad Deve-rcer'en omgeving.AI
het verkregen grondbezit maakte deel uit van de immuniteit die deze abdijen genoten en
stond onder het wereldlijk gezagvan de abt of abdis. AImet al was het wereldlijk gebied
van de bisschop van Utrecht in het Oversticht eeuwenlang niet meer dan een reeks
enclaves in landstreken waar anderen het publieke gezag uitoefenden. Slechts lang
zamerhand groeide het 'Utrechtse' gebied uit en pas in de veertiende eeuw was het
Oversticht een min of meer samenhangend territorium met enclaves waarbinnen an
deren dan de bisschop het hoogste gezag in handen hadden. In de twaalfde en dertiende
eeuw leek het daar nog niet op.
Omna te gaan op wiens grond Kampen is gesticht dienen we dan ook de situatie in het
westen van Overijssel aan het eind van de twaalfde eeuw te bezien. Daar lag Salland, dat
waarschijnlijk kleiner was dan het gebied dat wij tegenwoordig Salland noemen. De
schrijver van Quedarn narracio onderscheidt nadrukkelijk Salland en de Vechtstreek."
Ret was nog niet, zoals later, een bestuurlijke eenheid, maar een landschap. Daarbinnen
hadden verschillende personen en instellingen velerlei rechten en vormen van gezag.
Binnen Salland lag een grote comitatus, een groot graafschap waarop de bisschop van
Utrecht aanspraak maakte, terwijl het in handen was van de graaf van Gelre. De
bisschopsgezinde schrijver van de Quedarn narracio zegt tegen zijn lezer - en hij heeft
het dan over de tijd van bisschop Otto II, 1216-1227- 'bij dit alles moet Uwel bedenken
dat de graafvan Gelre in Salland een groot graafschap had'." Wemoeten aannemen dat
deze omschrijving inhoudt dat de graaf van Gelre de grafelijke rechten uitoefende in die
delen van Salland en over die personen in Salland die niet, bijvoorbeeld door koninklijke
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schenkingen, onder het gezag van anderen stonden. Zijn grafelijke rechten hielden niet in
dat hij ook eigenaar van aIle grond was. Vandaar dat er ministeriales - ministerialen of
dienstlieden van horige komaf - van de bisschop van Utrecht konden wonen, zoals de
narracio vermeldt."
Gezien de liggingvan de delen van het Utrechtse Sticht was het onvermijdelijk dat tussen
bisschop en graaf allerlei conflicten ontstonden en in het laatste kwart van de twaalfde
eeuw hadden deze heren dan ook onenigheden te over. Ze betroffen tolheffing door de
graaf bij Lobith tot ongerief van de Stichtenaren, en het graafschap de Veluwe, dat de
graafvan Gelre in leen hield van de hertog van Lotharingen (dat wil zeggen, de hertog van
Brabant) die het op zijn beurt van de bisschop van Utrecht in leen hield." Ook over
Salland ruziede men. Juist het dooreenlopen van allerlei rechten en de aanwezigheid van
ministeriales van het Sticht en van Gelre had een onoverzichtelijke situatie geschapen.
Tegen het eind van de eeuw probeerde men die te regelen. In een cartularium van het
Sticht Utrecht - een verzameling van afschriften van documenten ten behoeve van de
eigen bisschoppelijke administratie aangelegd - staat een opmerkelijk stuk dat hiermee
verband houdt." Ret lijkt een voorstel van de kant van de bisschop om nit de impasse te
raken. De kern van het voorstel is dat beide partijen hun rechten, waaronder dat op het
graafschap in Salland, zullen aantonen met behulp van eden en eedhelpers. Vierentwintig
'getrouwen', twaalf van elke zi3de,zullen deze eedaflegging beoordelen. We kunnen er
gerust van uit gaan, dat elke partij bij het afleggen van de eed de waarheid zou zeggen
zoals hij die zag. Meineed voerde hellewaarts. De bisschop was ongetwijfeld van zijn
gelijk overtuigd (de graaf van Gelre ook), maar merkwaardig genoeg bracht hij geen
enkel schriftelijk bewijs naar voren en daaruit moeten we opmaken dat hij zo'n bewijs
niet bezat. De bisschop kon zelfs niet meer nagaan, welke ministerialen in het omstreden
gebied zijn ministerialen en niet die van Gelre waren: de ministerialen zelfmoesten daar
onder ede een verklaring van afleggen. Of het tot een formele schikking kwam is
onduidelijk. Bisschop Boudewijn II stierf in 1195. In de jaren daarna was het in elk geval
de graaf van Gelre die de grafelijke rechten in Salland had.
In 1223 kwam het conflict over tolheffing door de graaf van Gelre opnieuw aan de
orde. Hoewel diens tolprivilege een paar jaar tevoren was ingetrokken, bleef hij bij
Lobith tol heffen en de bisschop van Utrecht, Otto II van Lippe, had op een Rijksdag in
Frankfort daarover bij de keizer geklaagd: de graaf had immers toch tol geheven van zijn
mannen (lees: onderzaten) 'te Deventer en uit Salland'. In een nadere oorkonde over
dit besluit specificeerde de keizer dit - uiteraard op verzoek van de bisschop - als:
'mannen van zijn (Otto's) burcht te Deventer en zijn land SaIland'. De vraag of de graaf
van Gelre terecht het graafschap onder zich had, kwam op de Rijksdag blijkbaar niet aan
de orde."
Inmiddels gingen de geschillen over aIle mogelijke rechten tussen bisschop en graaf
onverminderd voort. Omstreeks 1225 deed men opnieuw een poging daaraan een eind te
maken. Uit dat jaar dateert een oorkonde van de graaf van Gelre die vastlegt hoe de
onenigheden door arbitrage tot een oplossing zouden worden gebracht." Beide partijen
hadden reeds bepaald wie namens hen daaraan zouden deelnemen. Mochten deze
personen niet tot een conclusie komen, dan zouden twee andere heren een beslissing
nemen." Kennelijk slaagden de gedelegeerden er niet in een uitvoerbaar compromis tot
stand te brengen. Slechts een buitenstaander kon de patstelling doorbreken. Deze rol viel
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toe aan Koenraad, kardinaal-bisschop van Portus en St. Ruffina, legaat (zaakgelastigde)
van de paus.
In 1224 had Koenraad van paus Honorius III opdracht gekregen om in Duitsland en de
Nederlanden de kruistocht te prediken en tevens door het oplossen van hangende
conflicten ieders handen vrij te maken om aan zijn oproep gehoor te geven. De legaat
kreeg de meest uiteenlopende problemen te behandelen: hij bemiddelde in Groningen
tussen abt Emo van Wittewierum en de bisschop van Munster'", hij gafin Roermond de
een paar jaar eerder door de graaf van Gelre gestichte cistercienzer vrouwenabdij
toestemming voor nieuwe kloosterstichtingen bij Deventer en Smithuizen'" en ook de
moeilijkheden tussen Holland en het Sticht werden aan hem voorgelegd." Het lag voor
de hand dat hij ook het slepende conflict tussen Gelre en het Sticht over Salland ter hand
nam, Voor de bisschop was het intussen extra aantrekkelijk geworden het Sallandse
graafschap in handen te krijgen. In 1220 sloot de Duitse koning het verbond met de
Duitse kerkvorsten, dat wil zeggen aartsbisschoppen en bisschoppen en rijksabten - de
zogenaamde confederatio cum principibus ecclesiasticis - waarbij dezen over hun
wereldlijk gebied een hoge mate van autonomie verkregen. Vanafdat moment kunnen wij
hen als landsheer betitelen.
Koenraad bewerkstelligde injanuari 1226 inderdaad een compromis tussen de strijden
de partijen. De graafvan Gelre, Gerard IV(1207-1229), stond op het standpunt dathij het
graafschap Salland in leen hield van de hertog van Lotharingen (Brabantj.f De bisschop
ontkende dit. Het compromis bestond er in, dat Gerard zijn leenheer er toe zou brengen
zijn rechten op het graafschap aan de bisschop af te staan en daarvoor in de plaats het
direct door Gerard van de bisschop in leen gehouden graafschap Steenderen te aan
vaarden. Gerard zou Steenderen in het vervolg van Brabant in leen houden en het
graafschap in Salland zou ter beschikking van de bisschop komen. IIIeen afzonderlijke
oorkonde stipuleerde de legaat, dat bisschop Otto voor de verwerving van het Sallandse
graafschap binnen enkele maanden de som van 1100 Utrechtse ponden aan Gerard van
Gelre zou betalen, waarvoor de bisschop zelf en een aantal geestelijke en wereldlijke
aanzienlijken uit het Sticht met hun persoon borg stonden. De ruil was voor alle
betrokkenen aantrekkelijk. De graaf van Gelre oefende op het moment van het com
promis niet zelf de grafelijke rechten in Salland uit. De edele heer van Bronkhorst had die
van hem in leen. Deze kwam door de ruil niet tekort: de heer van Bronkhorst kreeg nu de
heerlijkheid Steenderen in leen, die op enkele kilometers afstand van Bronkhorst lag.54
Ook Gelre kon tevreden zijn: in hetzelfde jaar 1226 stond de bisschop van Utrecht aan
Gelre zijn bezittingen in Elst in de Over-Betuwe en Odilicnberg in Limburg af.55 Boven
dien kreeg de graaf een fors bedrag aan geld toe. Voorde hertog van Brabant maakte een en
ander weiniguit: hij had in het IJsselgebied geen directe belangen; hij ruilde er slechts het
leenheerlijk gezag over het ene graafschap voor dat over een ander, Het compromis werd
beklonken met een verdrag 'van vrede en onderlinge hulp' tussen Gelre en het Sticht.56

De transactio bevatte nog een element dat wij tot nu toe onbesproken hebben gelaten en
het is juist dit onderdeel dat ons in verband met het ontstaan van Kampen van belang
lijkt. Behalve van zijn grafelijke rechten deed de Geldersman afstand van de voogdij over
de Sallandse goederen van de abdij Essen, die hij zeer kort geleden had gekocht van de
edele heer van Buckhorst (Zalk).57De formele afstand van voogdijrechten vergde meer
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Essen aan de Roer. In het zuiden van de tegenwoordige stad ligt de abdij Werden, die
indertijd even als Essen uitgebreid bezit in Noord-Nederland had.
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dan een oorkonde. Essen was een rijksabdij. De verandering in voogdij moest daarom
uiteraard met instemming van de abdis - door de koning worden bekrachtigd" Ret
fascinerende van het 'diploma', de koninklijke oorkonde, waarin deze bekrachtiging
werd vastgelegd," is dat de koning daarin twee transacties tegelijk goedkeurt: de ver
koop door Buckhorst aan Gelre en het doorschuiven van de voogdij naar de bisschop van
Utrecht. De koning gaf aan dit laatste het karakter van een schenking van de voogdij aan
Kerk en bisschop van Utrecht.
Er zijn ons inziens twee verklaringen mogelijk voor de haastige overdrachten van de
Essense voogdij. In het ene geval gaan we er van uit, dat Gelre op een moment dat
onderhandelingen met Utrecht aan de orde waren, de voogdij verwierf om zijn onder
handelingspositie te versterken. Waarschijnlijker lijkt het ons dat Gelre die voogdijrech
ten kocht om de eigen greep op Salland te versterken en de mogelijkheid voor de
bisschop om ooit effectief gezag in heel Salland uit te oefenen te verminderen. Voor de
bisschop zou zo'n versterking van de Gelderse macht een ernstig probleem vormen en
het werd voor hem urgent het hele Sallandse conflict tot een oplossing te brengen
voordat de Roomskoning formeel de voogdij aan Gelre had toegekend. De aanwezigheid
van de pauselijke legaat bood de gelegenheid de zaak inderdaad tot een eind te brengen.
Tot op het ogenblik van de koninklijke 'schenking' had de bisschop van Utrecht over de
Essense goederen in Salland in het geheel niets te zeggen:hij had er geen overheidsgezag
over. Ret duurde nog een paar jaar eer ieders rechten in de praktijk waren afgebakend.
Zo meende de bisschop dat onder alle rechten die hij van de Gelderse graaf had
overgenomen, ook het visserijrecht in een waterloop bij Kampen hoorde, maar dit was
onjuist." Kampen was nu binnen het blikveld van de bisschop gekomen.

Tot 1226,we mogen dat gerust aannemen, was Kampen niet Utrecl.ts. De nederzetting
behoorde hetzij tot het 'graafschap in Salland', hetzij tot de goederen van Essen. Ret
oorkondenmateriaallaat ons hier in de steek. Noch in Stichtse noch in Gelderse oorkon
den wordt de stad-in-opkomst ooit genoemd." Ret zou te ver gaan om uitsluitend op
grond hiervan te concluderen dat Kampen dus onder Essen viel - zoveel documenten
bezitten wij niet. Meer gewicht kunnen we toekennen aan het ontbreken van enige
vermelding van Kampen in Quedam narracio, die zoveel aandacht besteedt aan de
conflicten tussen de bisschop en de graafvan Gelre. Klaarblijkelijkstond Kampen buiten
deze conflicten. De in deze jaren kennelijk snel groeiende nederzetting zou indien zij
Utrechts of Gelders was geweest of binnen de betwiste comitatus viel, ongetwijfeld bij
de strijd betrokken zijn geraakt."
De vraag is nu, of er dan wel aanwijzingen zijn dat er een speciale relatie was tussen
Kampen en Essen. Om te beginnen is er de nauwe band die gedurende de hele middel
eeuwen heeft bestaan tussen Kampen en Essens oude voogd, de heer van Buckhorst.
Hoewel de relatie tussen stad en heer lang niet altijd hartelijk is geweest, is er een
pregnant verschil tussen Kampen dat de heer van Buckhorst in toom houdt door hem te
verplichten poorter van de stad te worden en Zwolle dat Voorst met de grond gelijk
maakte.
Niet alleen met Buckhorst bleven banden bestaan. OokEssen bleefin relatie met de stad.
Nogin 1364liet de abdis van Essen bepaalde inkomsten van de abdij aan haar ambtman
uitbetalen in Kampen." Zij stipuleerde in dat jaar dat de inkomsten uit Mastenbroek -
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waarvan de verdeling kort te voren had plaats gehad - bij voorkeur betaald dienden te
worden 'in dat oerthuus (= hoekhuis) dat PelgrimMorren tobehoerd' 64 en anders 'in een
ander huus eder stede bynnen der stat voerscreven daer wi oft onse ampt(man) keset'.
De keuze van Kampenals plaats van betaling van de Mastenbroekse tijnzen berustte op
traditie, zoals de abdis explicietmeedeelde. Deambtman zelf,HenrikvanEssen,woonde
op de latere havezate Herxen onder Windesheim,een aan Essen tijnsplichtig goed." Het
was noch voor de tijnsplichtigennoch voor de ambtman bijzonder aantrekkelijk omvoor
de betaling naar Kampente gaan.Maar de abdis hechtte er klaarblijkelijkaan om ook de
nieuwe inkomsten te ontvangen op de plaats waar vanouds 'men ons de hollandschen
van onsen ervenbynnenCampenin betaalt'. 66 Ditis de enigeons bekende vermeldingvan
aan Essen tijnsplichtige erven in Kampen."

Zokunnen we twee benaderingen combineren: Vander Heide toonde aan dat de Kamper
kerkvanuit het Rijnlandwas gelnspireerd ofzelfs door een bouwmeester uit het Rijnland
was neergezet." Hij verbond daaraan de conclusie dat de stad door kooplieden uit die
streekwas gesticht. Hierbovenis betoogd dat Kampenontstaan is op grond die aan de in
het Rijnland gelegen abdij Essen toebehoorde.

III. Kampen en het klooster Essen

De abdij Essen dateerde uit de Karolingische tijd. Bisschop Altfried van Hildesheim
vestigde het voor adellijke vrouwen bestemde klooster in 852 op grond die aan zijn
familie toebehoorde, aan de rechteroever van de Ruhr, vrijwel tegenover het op de
linkeroever gelegen mannenklooster Werden, dat een halve eeuw eerder was gesticht
door de zendeling Liudger.Altfriedwas familie van Liudger.?"
Bij een kloosterstichting hoorde de schenking van grondbezit in de vorm van bewerkte
grond (met de boeren) waarvan de opbrengst diende tot de instandhouding van de abdij
en het onderhoud van de bewoonsters. Latere schenkingen breidden het bezit uit. De
schenkers waren bedacht op het bevorderen van hun eeuwig zieleheil, of gaven hun
zusters of dochters bij haar intrede in het klooster een soort bruidschat mee die het
klooster en automatisch ook de ingetredene ten goede kwam. Koning Lodewijk de
Duitser schonk ca. 875 aan Essen de Sallandse hoven wellicht als beloning voor goede
diensten die stichter Altfriedhem had bewezen." KoningOtto I verleende in 947aan de
abdij voor al haar goederen immuniteit, waardoor deze werden afgezonderd uit de
algemene organisatie van bestuur en rechtspraak. De abdij kreeg de positie van een
rijksabdij, die direct onder het gezagvan de koning viel.
Dedeftigedames die de abdij bevolktenvolgdende regels van Benedictus vanNursia.Zij
baden en zij zongen en zij lazen stichtelijke werken. Daarnaast dreven zij onder leiding
van de abdis een grote onderneming: de administratie van een groeiend aantal wijd en
zijd verspreide bezittingen, de zorg voor het onderhoud van kloostergebouwen en
abdijkerk (die in de middeleeuwen tweemaal atbrandde en herbouwd moest worden),
nog afgezienvan de dagelijkse besognes van armenzorg en ontvangst van gasten.
In sommige opzichten waren zij afbankelijk van anderen. Uiteraard moesten in een
vrouwenklooster mannen optreden als priesters die de mis verzorgden en als biecht
vaders. Ook was de abdis niet gerechtigd om persoonlijk naar buiten op te treden in
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Domkerk van Essen:
De abdijkerk - nu kathedraal - van Essen waarvan het oudste deel uit de elfde eeuw
dateert, staat in het centrum van de oude stad. Omstreeks het jaar 1000 ontstond bij de
abdij een marktnederzetting die tot de stad Essen uitgroeide.
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rechtszaken of de taken te verrichten die buiten een 'immuniteit' door een graafwerden
uitgevoerd, zowel op het stuk van rechtspraak als op dat van militaire verplichtingen.
Deze beperkingen hadden niets te maken met haar vrouw-zijn maar hingen samen met
haar positie als prelaat. Abten en bisschoppen verkeerden in de zogenaamde volle
middeleeuwen in dezelfde situatie. Wat zij nodig hadden was een voogd, een advocatus.
Na verloop van tijd kregen veel abdijen het recht om die voogd zelf te kiezen, maar in
theorie ontleende deze functionaris net als een graafzijn bevoegdheden aan de koning en
moest hij door hem in zijn ambt worden bevestigd." Evenals met het gravenambt
gebeurde, werd ook het ambt van voogd erfelijk: de uitoefening ging over van vader op
zoon.
Aangezien een voogd zijn taak moeilijk over lange afstand kon vervullen, konden in
buitengewesten afzonderlijke voogden worden aangesteld en dit was ook in Salland het
geval.Toen de Sallandse voogdij door de bisschop van Utrecht was overgenomen, liet hij
de functie blijkbaar eerst over aan een leenman", maar die tussenpersoon moet na 1303
verdwenen zijn, hetgeen er op wijst dat de Essense goederen toen sterker in het
bisschoppelijke bestuursapparaat ge"integreerdraakten.
Met de exploitatie van de goederen van een abdij had de voogd niet van doen. Dezewerd
overgelaten aan de ambtmannen, de schouten, de (hof)meiers of hoe zij ook genoemd
werden. Veel aan de abdii gegeven landgoederen hadden al op het moment van de
schenking een vaste vorm van beheer: de zogenaamde hoforganisatie. De horige boeren
die er vanaf hun hoeven akkerbouw of veeteelt bedreven, moesten aan de eigenaar (de
heer) van de hof een vastgesteld deel van de opbrengst leveren, bepaalde diensten
verrichten en, afhankelijk van hun verkregen rechten, hun hele erfenis of 'het beste deer
- de keurmede - aan hun heer afstaan. De abdij Essen had met deze organisatie van het
grondbezit, die noodzakelijk was omdat in het dagelijks leven weinig geld omging,vanaf
het begin van haar bestaan te maken. Wasde hof erg groot, dan werd het beheer gesplitst
en werden de heffingen op onderhoven gemd. Op latere aanwinsten, en ook op nieuwe
ontginningen, werden varianten van het systeem toegepast. Steeds werd niet aIleen het
goed zelf, maar ook het inningscentrum met de term 'hof aangeduid. De ambtman van
een (hoofd)hof had behalve een beheerstaak ook de rechtspraak over de horigen,
We zien veel van deze organisatie ook op de Sallandse goederen, waar omstreeks 1220
nog het grootste deel van de leveranties in natura werd opgebracht maar later - tegen het
eind van deveertiende eeuw is die verandering vrijwelvoltooid - in tijnzen oftienden was
omgezet.P Derechtspraak vond toen plaats op de 'hof' te Archem. In gevalvan twijfel aan
de juistheid omtrent het uit te spreken vonnis, werd bij de Hoofdhof in Essen om een
bindend advies gevraagd."
In de dertiende en veertiende eeuw werd het ambtmanschap uitgeoefend door opeen
volgende leden van het geslacht VanEssen. In de jaren zeventig van de veertiende eeuw
waren ambtman Hendrik en zijn broer Evert in ernstig conflict met de bisschop van
Utrecht en diens drie grote steden. Dat was voor de bisschop wellicht aanleiding om,
toen Hendrik in 1385overleed en slechts een onmondig kind naliet, aan de erfopvolging
in het ambt een eind te maken en voortaan zelfeen ambtman bij de abdis voor benoeming
voor te stellen. De eerste die daarna de functie vervulde was een lid van een Zwolse
poortersfamilie, Gerbert ten Busschs."

138



Het kan de abdis niet ontgaan zijn dat haar goederen in Overijssel in aantal slonken. Nog
op het eind van de veertiende eeuw werd een nieuw inningsregister (Heberegister)
aangelegd, op basis van beedigde verklaringen van tijnsplichtigen uit de verschillende
kerspels." Hoewelgestipuleerd werd dat alleen 'hee)ilige luden', dat wil zeggenhorigen
van de abdij op de Sallandse hoven de grondmochten bewerken,was veel van die grond
feitelijk in handen van derden die de tijns betaalden. Daaronder waren enkele burgers
van Zwolle en vrij veel burgers uit Kampen,Verschillende hoeven waren nog wel aan
tijnsplicht onderworpen, maar van alle horige verplichtingen vrij(gekocht): het waren
zogenaamde vrijhoeven.Van een keurmedeplicht is nergens meer sprake. De abdij was
bovendien gedwongen geweest bepaalde hoeven als'dienstgoed', als leen, uit te geven
aan riddermatige families." Van een aantal waardelen in het Mastenbroek klaagt de
schrijfster van het register, dat zij met geweld aan de abdij waren onttrokken: de
schuldige was een Sallandse ridder, Rolf van den Rutenberg, die met de weduwe van
ambtman Hendrik van Essen was getrouwd." De uitgifte van een goed in Wechel aan
Gerbert ten Bussche, Hendriks opvolger, was volgens de schrijfster op bedriegelijke
wijze tot stand gekomen." De bisschop van Utrecht had als voogd tegen dergelijk
onrechtmatig gedragmoeten optreden, maar zijnbelangwas tegengesteld aan dat van de
abdij: de Rutenbergs waren zijn leenmannen, Ten Bussche was praktisch zijn beambte.
Bij een hoeve vermeldt het register dat het door ruil was overgegaan in handen van de
bisschop die er leengoed van had gemaakt." Datmoet veel vaker zijn gebeurd." Halver
wege de vijftiende eeuw is menige onderhof van de abdij een Overstichtse havezate
geworden. Een paar goederen die in de Inningslijst nog als Essense tijnshoeven zijn
opgenomen, worden in 1457 bisschoppelijk leengoed genoemd: het zijn de hoeven
Alferding,Oedberdingeen Wenemeringe,die dan deel uitmakenvan de nalatenschap van
HenrikvanSonnenberg."DeSonnenbergshaddenvolgenshet Iru Jngsregisteralophet eind
van deveertiendeeeuwallerleitijnsgoedinhanden,zijhetjuist niet dehoeveninkwestie.
Hoewel de abdij nog in de achttiende eeuw goederen in Sallandbezat, onder anderen in
het kerspel Wilsum en onder Zwolle,was haar presentie in Overijssel na de middel
eeuwen niet opvallend meer. In elk gevalwas de rol van de ambtman toen beperkt tot
zaken die met de overdracht van tijnsgoederen te maken hadden. Stichtse schulten
hadden de dagelijkse rechtspraak binnen de oude immuniteit overgenomen. Daarmee
was de politiek voltooid die begonnen was met de verwerving van de voogdij over de
Sallandse hoven van Essen."

Het is niet waarschijnlijk dat Essen Kampenals agrarische nederzetting heeft gevestigd.
Daarvoor laghet te dicht bij Brunnepe en bood de lokatie te weinigvoordelen. Deplaats
waar Kampen ligt is bij uitstek geschikt voor een handelsnederzetting, zoals vrijwel
iedereen die zich inliet met de ontstaansgeschiedenis van de stad heeft vastgesteld.
Daarom lijkt het voor de hand te liggendat de vestigingvan een koopmansnederzetting
ook inderdaad de opzetwas. Het spreekt vanzelfdat er op bescheiden schaal agrarische
aktiviteiten werden ontplooid. Het was niet uitzonderlijk dat kooplieden naast hun
handel ook bijvoorbeeld enige veeteelt bedreven" En natuurlijk beschikten zij over
moestuinen.
Essen had nog in het beginvan de dertiende eeuw in Sallandlos aan de hovenverbonden
kooplieden onder zich. In een wat rommelig, om niet te zeggen slordig opgesteld
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overzicht van rechten en plichten van de abdij en haar onderhorigen uit de dertiende
eeuw worden zulke lieden vermeld: 'Heredia mercatorum et habentia (sic!) remigia
dependentia et institutorum qui carrucas ducunt et tentoria fingunt habebit abbatissa',"
dat wil zeggen, de abdis heeft recht op de keurmede van de kooplieden die roeiboten
hebben en van (de andere) kooplieden die met wagens en tenten rondtrekken. Het
aardige van deze omschrijving is, dat zij verschil maakt tussen de kooplieden die hun
waren over water vervoeren en degenen die institutores worden genoemd, een term die
een geringere status impliceert dan mercatores.
Ookeen eeuw later komenwe dit onderscheid tegen, namelijk in een verklaringvan de

heer Egbert van Almelo en zijn minderjarige zoon die in 1303 op zich namen om de
rechten van de abdis in Salland te behoeden." Zijbeloofden in het bijzonder de bezittin
gen te beschermen (tegen aantasting door derden) van - opnieuw - mercatorum et
institutorum, wel onderscheiden van de bezittingen der colonorum qui in vulgari
dicuntur hovenere, de boeren die in de volkstaal 'hovenere' heetten, en die een aan de
abdij toebehorende hoeve exploiteerden. Beide stukken maken zeer uitdrukkelijk ver
schil tussen twee soorten Essense onderhorigen: kooplieden en boeren.
Debovengenoemde lijst van gegevensmet betrekking tot de Essense goederen in Salland
stipuleert dat van de kooplieden evenals van de andere onderhorigen een keurmede
werd gevraagd.Diekeurmedeplicht hield in, dat de personen in kwestie niet tot de stand
der vrijen behoorden, en dat dit tot uiting kwam in het recht van de 'heer', in dit geval de
abdis, om na hun dood een curmedum, een deel van de erfenis op te eisen. Wat het
aandeel van de kooplieden was in het opbrengen van het geheel van de vaste inkomsten
van de abdij, geeft de lijst niet aan. Het is in elk geval interessant dat bij die inkomsten,
behalve heel veel kazen, palingen en snoeken, ook bedragen in geld, en 13 ton haring
genoemd worden. Haring was een zoutwatervis, die uit de Oostzee moest komen. De
ambtman die voor de leverantie van het totaal verantwoordelijk was, moest die laten
kopen, hetzij van importeurs op een nabije markt, hetzij van de Deense haringvissers
door eigen kooplieden die zich buitengaats begaven. Het stuk, dat nog altijd in Essen in
de abdijwordt bewaard, dateert uit de jaren waarin Aleidaabdis was en een zekere Elisa
de proostin (hetgeen de totstandkoming plaatst tussen 1216 en 1230), Boudewijn de
ambtman, een Gerard de voogd.Omdat het om de Sallandse hoven gaat, zal het ook over
de Sallandse voogd gaan - dat zou Gerard van Buckhorst kunnen zijn en dan is het stuk
opgesteld tussen 1216 en het moment waarop Gelre de voogdij kocht. De ophanden
zijnde verkoop kan daartoe de aanleiding zijn geweest.
Het is misschien goed hier aan toe te voegen dat keurmedeplicht, en horigheid in het
algemeen, iets zegt overjuridische status, niet overwelvaart: naast hetgeen aan de abdij
werd afgedragen hadden de onderhorigen eigen inkomsten. Bij de mercatores kunnen
die aanzienlijkzijngeweest:wemoeten ons daar geen bezitlozenbij denken. Opvallendis
dat in een van de paragraafjes over keurmede sprake is van 'goud, dat de kosterse krijgt
voor het vergulden van de voorwerpen van de kerk'. Vande kooplieden der abdij Lorsch,
die evenals Essen wijdverspreide goederen bezat, neemt men aan dat zijhun schepen in
eigen bezit hadden en dat hun aan de abdij verplichte diensten geheel bestonden uit
transporten ten behoeve van de abdij, terwijl het hun vrijstond daarnaast voor eigen
rekening te handelen. Er is geen reden om te denken dat de Essense mercatores in een
veel minder gunstige positie verkeerden."
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Oorspronkelijk zullen alle Essense kooplieden zijn ingeschakeld in het verkeer tussen de
hoven en de abdij: zij dienden de bevoorrading van het klooster. Dat kon veranderen to en
de IJsselhandel opbloeide. Wilden Essense kooplieden daarvan profiteren, dan was een
vestiging langs de IJssel haast onontbeerlijk. Dit bevorderde de samenwerking - de
neiging om gilden en hanzen te vormen is een constant verschijnsel in de middeleeuwse
geschiedenis. Ret uiterste bewoonbaar te maken land aan de IJssel waar Essen over
beschikte was het zompige gebied dat later Kampen werd. De attractie van de IJssel werd
nog versterkt door de betrekkelijke nabijheid van Zalk, de zetel van de heer van Buck
horst, die als voogd van Essen een beschermende functie had.
Ret betoog is al hypothetisch genoeg zonder dat we gedetailleerd ingaan op de mogelijke
bedoelingen die Essen en de kooplieden met de nieuwe vestiging hadden. Bescheiden
was men niet. De groots opgezette kerk, evenals de ca. 1200 door de abdij Varlar
gestichte Bergkerk te Deventer aan de typische koopmansheilige St. Nicolaas gewijd,
wijst er op dat men de nederzetting een zekere allure wilde geven." Wel ligt het voor de
hand dat Essen aan de organisatievorm de structuur van een hof gaf. De abdij deed dit
ook bij hoven van jonge datum in Munsterland.

De bezwaren die Van Engelen van der Veen opperde tegen de gedachte dat Kampen op
een hof zou zijn gevestigd," wegen niet zwaar. Rij ging er vanuit dat, aangezien hij in
Kampen geen sporen aantrofvan het betalen van tijnzen er geen hofkan hebben bestaan.
Nu is het niet helemaal juist dat er geen sporen van tijnsbetaling zijn gevonden. Zelf
noemt hij een laat voorbeeld van tijnzen uit twee erven (areae) inKampendie omstreeks
1500 in het bezit van de bisschop van Utrecht waren. Dat zegt niets over de oor
spronkelijke rechthebber van deze tijnzen - die deze inkomsten immers van de hand
gedaan kon hebben -, maar het toont wel dat de grond biru .en Kampen niet helemaal
tijnsvrij was." Dat stemt overeen met het gegeven uit de oorkonde van de abdis van
Essen uit 1364die al aan de orde is geweest." Afkoopbaarheid van 'alle tinzen' wordt
vermeld in een Kamperschepenacte uit 1344.- Overigensis het woord 'tijns' (evenals het
Latijnse census) in de veertiende eeuw dubbelzinnig: men gebruikte het ook voor
erfpacht en verkochte rentes. De acte van de abdis is echter voor geen tweeerlei uitleg
vatbaar. Hoe dit zij,voor een hoftheorie is het niet noodzakelijk om van elk stuk grond
met laat-middeleeuwse documenten te kunnen aantonen dat het tijnsplichtig was.
Ret is,meer in het algemeen gesproken, vaak heel moeilijkte weten of grond binnen een
stad onderworpen is (geweest) aan een 'grondheerlijke' tijns. Overeen aantal steden zijn
we dienaangaande goed ingelicht. De steden die op hoven van de Hollandse graven
werden gesticht waren aan de graaf een grondtijns schuldig. Uit andere steden zijn
grondtijnzen soms slechts bij toeval bekend, bijvoorbeeld doordat de stad deze op zeker
moment van de grondheer afkocht of in erfpacht nam." Deventer, dat al in 1123van
keizer Hendrik V vrijstelling kreeg van het huisgeld dat zij aan het kapittel van St.
Lebumus moesten betalen, nam in 1401de grondtijnzen van een beperkt aantal erven in
de onmiddellijkenabijheidvan de Lebulnuskerk die aan debisschop verschuldigdwaren,
van hem in erfpacht." Groningen kocht in 1585het recht op grondtijns dat de graafvan
Bentheim in een deel van de stad bezat af en het kreeg bij die gelegenheid de tijnsboekjes
van de graaf,waardoor de liggingvan de tijnsplichtige erven valt na te gaan. P.Noomen is
vanmeningdat Bentheim de grond inkwestie van debisschop vanUtrecht had verkregen
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en dat de tijnsplicht zich oorspronkelijk over de hele bisschoppelijke hof had uit
gestrekt.'" In Zutphen daarentegen werden de burgers al voor 1200 door de graaf, in een
slag, bij de verlening van stadsrecht aan de nederzetting (die op zijn hof gevestigd was)
vrijgesteld van aIle vaste lasten.?"

Onze hypothetische Esser hof stond onder het gezag van een even hypothetische Esser
ambtman. Ret handhaven van de orde door middel van rechtspraak in geschillen en
kleine criminele zaken was zijn voornaamste taak. Grote misdaden behoorden thuis voor
het 'voogdgeding', het gerecht van de voogd, in casu van de heer van Buckhorst" WeI
vervulden 'lagers' rechters in de middeleeuwen een functie die wij tegenwoordig aan het
notariaat toevertrouwen: verkoop en schenkingen van onroerend goed, van grondrenten,
van schepen, beschikkingen na dode enzovoorts. Ret woord 'hoi' kan zowel het rechts
gebied van de ambtman of schout aanduiden als diens woning waar hij ook zijn recht
spraak uitoefende. De ontluikende nederzetting zal zijn gedomineerd door deze ambts
woning - naast de kerk het tweede belangrijke gebouw. Ret sprak vanzelf dat de
kooplieden, dienstlieden van Essen, eenmaal gevestigd in de tot stad uitgroeiende voor
hen ingerichte nederzetting de beperkingen van hun horigheid, hun dienstmanschap,
overstegen." Ret is zelfs mogelijk dat de abdij hen om de vestiging aantrekkelijk te
maken van het begin af aan van keurmedeplicht heeft vrijgesteld.
Ret voordeel voor de kooplieden van de ontwikkelingvan de nederzetting is evident. Ook
de abdij moet de onderneming nuttig hebben gevonden. Ret ging haar ditmaal niet om
opbrengsten uit landbouwgrond, zoals bij haar oude, al in de tiende eeuw gevestigde
hoven. De opbrengsten die het gezag over een groeiende plaats beloofde zullen zwaarder
hebben gewogen. De schout ontving inkomsten uit de al genoemde rechtspraak; of de
abdij een aandeel in de boetes opeiste, is de vraag. Uit de rechtspraak van de ambtman in
de oude hoven schijnt zij geen baten te hebben getrokken." WeIinde zij waarschijnlijk
het zogenaamde schot.Ret schot is een belasting die in veel Oostnederlandse steden van
de inwoners blijkt te zijn geheven, en niet aIleen daar, Ret is een in Noordwest-Duitsland
(het Ranzegebied) veel voorkomend verschijnsel, dat we onder meer in Duisburg aan
treffen. In de loop van de middeleeuwen verdween het schot in Oost-Nederland omdat
het door een ander belastingstelsel werd vervangen.98 Reeds lang voor het verdween was
deze heffing al in handen van de stad Kampen zelf gekomen, die daarvoor een jaarlijks
bedrag aan de stadsheer betaalde. Ret is niet bekend wanneer het schot is ontstaan maar
het maakt een 'oude' indruk. De heffmgwas wellicht van grondheerlijke oorsprong maar
ontwikkelde zich al vroeg tot een belasting die publiekrechtelijk van aard was en los
stond van eventueel grondbezit van degene in wiens kas de opbrengst belandde. Dit
publiekrechtelijk karakter van een veronderstelde schotheffing in Kampen v66r 1226_
de heffing ervan in de veertiende eeuw is onomstreden - brengt mee dat de inkomsten in
de verkoop van de voogdijwaren inbegrepen en van Buckhorst via de graaf'van Gelre aan
de bisschop van Utrecht kwamen. Inderdaad zien we dat in de vroege veertiende eeuw
een jaarlijks bedrag van 50 lb. uit de opbrengst aan de bisschop wordt afgedragen."
Van meer gewicht dan de directe inkomsten, die wellicht het 'salaris' van de voogd
uitmaakten, was in onze gedachtengang de behoefte van de abdij en van haar voornaam
ste kooplieden - die we ons best als personen met enig eigen bezit kunnen voorstellen _
aan een veilige plaats aan de IJsselmond die wat bescherming bood aan de inwoners.
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Daarvoor bestonden ook redenen die we van politieke aard kunnen noemen. De twaalfde
eeuw was een onrustige periode in het Oversticht. Vooral in de tweede helft was de
situatie heel onstabiel. Quedam narracio legt veel nadruk op de-ruzies van de dienst
lieden van Gelre en die van het Sticht en op de aantasting van andermans rechten door de
meiers van de bisschop van Utrecht.!" De kooplieden van Essen in Salland hebben daar
onvermijdelijk last van ondervonden. De abdis versterkte haar positie door haar koop
lieden een eigen dak te bieden op een voor de handel uiterst gunstige plaats.'?' Door in
haar nieuwe nederzetting Kampen ook een forse kerk te (laten) neerzetten, verschafte zij
de kooplieden bovendien een versterkte toevlucht. Ret opvallende kerkgebouw bena
drukte de aanwezigheid van de abdis van Essen in Salland en had een onmiskenbaar
symbolische functie.l'"
De kooplieden-nederzetters hebben, zo ze dat al niet eerder hadden, kort na de vestiging
een samenwerkingsverband gevormd zoals dat in opkomende steden regel was. Veel
praktische zaken regelden zij uiteraard onderling en hun voormannen gingen Iangs die
weg eerst een officieus, vervolgens een officieel stedelijk bestuur vormen. Ofdit door de
abdis, of liever haar schout, werd getolereerd of gestimuleerd, kan in het midden blijven.
Hoewel er een stedelijke ontwikkeling op gang kwam, ontving de nederzetting geen
stadsbrief van Essen. De abdij was ook niet gerechtigd zo'n brief te verlenen. Ditwas tot
ca. 1225een koninklijk prerogatief. Niet ieder hield zich daaraan, maar er is geen reden
aan te nemen dat Essen de regel negeerde.'?" Toen de stad in 1226aan de bisschop van
Utrecht toeviel bleven de bestaande rechten en vormen van bestuur gehandhaafd zonder
dat iemand aanleiding gevoelde deze vanzelfsprekende situatie nog eens op perkament
vast te leggen. De bisschop verving de schout door zijn eigen vertegenwoordiger en
constateerde waarschijnlijk dat het stedelijk bestuur in Kampen zich geformeerd had
naar het model dat in andere IJsselsteden ook gangbaar was Toen hij in 1230 Zwolle
stadsrecht verleende verwees hij niet naar de voor hem nog vrij onbekende Kamper
regels.

Essen hoeft niet lang te hebben getreurd over het verlies van de stad. Er is in de dertiende
eeuw, vermoedelijk ook al eerder, een neiging bij de grote abdijen met verspreide
bezittingen ombuitenposten af te stoten. Een opmerkelijk voorbeeld geeft VanIterson in
zijn studie over de stad Rhenen.l'" Rhenen maakte deel uit van de hof Rijnwijk die
eigendom was van de abdij Deutz, tegenover Keulen aan de Rijn gelegen. De hofwerd in
1256aan de graafvan Gelre verkocht. Rhenen, waarvan geen stadsbriefbekend is, bleek
twee jaar na de aankoop over een stadszegel te beschikken. Deutz verkocht de hof
inclusief de stad Rhenen zonder dat daarvan bij verkoop melding werd gemaakt.l'" Op
welkewijzede abdis van Essen voor het afstaan van Kampen is gecompenseerd, is niet na
te gaan.106

IV.Een hypothetische hof te Kampen

Wemenen dat onze hypothese verhelderend werkt. Zeverklaart om te beginnen waarom
er geen stadsbrief voor Kampen bewaard is gebleven. De vroege bouw van een grote en
moderne 'Rijnlandse' kerk past eveneens in het beeld. Ook enkele andere aspecten van
de topografie van Kampen sporen met de voorgestelde gang van zaken. Daar is in de
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eerste plaats het richthuis bij de Bovenkerk, waar de schout rechtsprak. Ret 'hof
noemde men het in de veertiende eeuw.'?" De schepenen zetelden aan het andere eind
van de stad. Van Mierlo veronderstelt" dat de schepenen eerst hun werk deden op het
richthuis en later wegens ruimtegebrek voor hun dagelijkse taken een pand aan het
andere eind van de stad betrokken. We kennen geen voorbeelden van een dergelijk
'gedecentraliseerd stadhuis'. De gebruikelijke gang van zaken was, zoals in Zwolle, dat
gaandeweg belendende percelen werden verworven om uitbreiding van taken mogelijk
te maken.l'" WeI treffen we ook in Groningen een richthuis aan dat gescheiden was van
het raadhuis. Ret richthuis stond er op de uiterste rand van de bisschopshof, het
raadhuis aan de voorzijde van de markt.!'? Ret ligt in de rede dat het Kamper richthuis de
opvolger was van de zetel van de Essense schout. Nog diep in de vijftiende eeuw konden
burgers 'boven opten hoff worden gedaagd. Schepenen en raden bleven afzonderlijk in
het stadhuis aan de Vismarkt zetelen. Juist de term 'hof voor het richthuis wijst naar een
administratief centrum van de hof-als-district.'!'
Toen de nederzetting behoefte kreeg aan een centrum van stedelijk bestuur, werd dat
niet toevallig gevestigd aan het andere eind van de stad, waar wij in de veertiende eeuw
ook de vismarkt, het wijnhuis en verscheidene herbergen aantreffen. In dat verband is
een bepaling uit het Boeck van Rechten uit 1352 interessant. Een latere secretaris doopte
haar 'de keur van Godekens huis', het huis van een stadsbode. De keur stelt een
verhoogde boete vast voor ruzies en vechtpartijen in een wat vaag omschreven gebied:

Voorts in hetzelfde jaar en op dezelfde dag als de vorige bepaling (14 april 1352)
hebben wij gewilkeurd en bepaald dat, wanneer iemand ruzie gaat maken met een
ander op de straten vanaf de verste kant van de straat die bij het huis van Godeken
de bode is gelegen tot aan de Hofstraat en voorts aan de Broederstraat, aan de
Hofstraat en aan de verste kant van het Reilige-Geesthuis, ,cn daartussen de Oude
straat en de vismarkt voor zover die binnen dat gebied liggen en in alle taveernes die
daarbinnen liggen, - dan heeft hij een boete opgelopen alsof de ruzie in de wijnkel
der had plaatsgevonden. Maar valt de ruzie onder strengere strafbepalingen, dan
wordt de overtreding volgens die strengere keur beoordeeld.l'j

Zo'n bepaling vraagt om uitleg. De verscherpte boeteregeling wijst op twee dingen:
enerzijds op een grotere kans op onrust in het stadsdeel in kwestie, anderzijds op de
noodzaakjuist hier de rust te handhaven. Die noodzaak kan alleen zijn voortgekomen uit
een levendige speciale bedrijvigheid. Hier lag het commerciele centrum van de han de ls
stad Kampen, hier ook lagen de herbergen waar vreemde kooplieden hun intrek namen
en waar veel zaken werden gedaan.
In feite is de keur van Godekens huis een herinnering aan de marktvrijheid die de
nederzetters van Essen verkregen of bedongen hadden. Twee polen bepaalden zo de
Kamper topografie: het richthuis bij de Bovenkerk en, even verderop, de plaats waar de
kooplieden hun zaken deden. Een dergelijke tweedeling is niet ongebruikelijk.+" In het
geval van Kampen kunnen we aannemen dat de oude residentie van de Esser schout aan
het ene einde van de nederzetting lag, de markt aan het andere, terwijl de Oudestraat de
twee punten verbond.
Ret ligt voor de hand om onze hypothetische Essense hof in verb and te brengen met de
Hofstraat. Is dit de enige nog waarneembare herinnering aan de oude toestand? am deze
vraag te kunnen beantwoorden is het nodig de bebouwingsgeschiedenis van Kampen
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tussen Oude- en Nieuwstraat nauwkeuriger te bezien. De gegevens van stadsarcheo
logisch onderzoek spreken onze vermoedens niet tegen. De oudste bewoning die tot nu
toe werd aangetroffen stamt uit de tweede helft van de twaalfde eeuw en beyond zich
'tussen de Nieuwstraat en de Hofstraat'{" Het is te hopen dat de stadsarcheologen
binnen afzienbare tijd meer te voorschijn brengen zodat zij zich een beeld kunnen gaan
vormen van de manier waarop de oude nederzetting is gegroeid.
Tot die tijd zullen wij ons met de geschreven bronnen tevreden moeten stellen: de
onwraakbare en van een datum voorziene gegevens die de Kamper Schepenacten uit de
eerste decennia van de veertiende eeuw over de bewoning van de stad bevatten. Een
aantal van deze acten, genoteerd in de Oude Foliant, biedt gegevens die ons zicht op de
bebouwingsgeschiedenis verhelderen, en die het mogelijkmaken het ontstaan van de
Hofstraat te volgen.!"
De Oudestraat komt als Antiqua platea voor in een van de oudste acten, schriftelijk
bewijs dat in 1317de stad meer dan een weg had die de naam 'straat' verdiende.!" De
Nieuwstraat kennen we uit een acte van 1319.Natuurlijkwas de Oudestraat de oudste
straat. Maardat wilniet zeggendat de nederzetters hun eerste woningenzoplaatsten dat
de voorkant de huidige rooilijn in acht nam. Het is goed mogelijk dat zij hun huis een
meter of twintig verder naar achteren plaatsten en op het voorerf voorlopig geen
bouwsels van permanente aard timmerden. In een bepaling die we uit het vijftiende
eeuwse Gulden Boeck kennen en die uit het eind van de veertiende eeuw zal dateren,
hield de magistraat er rekening mee dat wie een huis bouwde, dit niet 'tot aan de
hoofdstraat' deed.'!" .
Tegen 1300had de nederzetting zich al flink uitgebreid en reikte zij tot in de Hagen.!"
Ookmet de bebouwingvan de stadskern was allerlei aan de hand. Het valt op dat zoveel
grondeigenaars van hun erf opgavendat dit liepvan de Oudestraat tot deNieuwstraat. In
twee gevaIlenheet het zelfs dat de grond tot over de Nieuwstraat reikte: bij een complex
dat aan Geert van der Atoebehoorde!", en bij een erfvan Evert Kenneken.P? Aangezien
in de acten die de Oudste Foliant bevat een onderscheid wordt gemaakt tussen hereditas
of erve en area, een woord dat naar een afgepast perceel, een 'huisplaats', verwijst,
betekent dit wellicht aIleen dat de beide eigenaars ook aan de overzijdevan de Nieuw
straat een stuk grond hadden dat tot hun bezittingen behoorde. 121 In de eerste decennia
van de veertiende eeuw lagen erven dievanaf de Nieuwstraatwerden gemeten tussen de
Nieuwstraat en de Burgwal. Maar de bewoning was ingewikkelder dan deze nette
indelingsuggereert. Debinnenstad was vol stegen. Een daarvanwas de steeg die liepvan
de Nieuwstraat tot aan de IJssel.122 Sommigen hadden zich al voor 1330 tot straat
ontwikkeld,zoals de Geertstraat-van-der-Aj'<" de Murrenstraat komt een paar jaar later
in de stukken voor+"en in de Hagenwerd Roelf Spikers steeg tot Roelfspikersstraat.t"
Debestaande ervenwaren enwerden verdeeld onder een toenemend aantal eigenaars en
bewoners. DeOudste Foliant staat vol acten die op zo'n verdelingbetrekking hebben of
de positie van een erf of een gedeelte daarvan aangeven als: van de Oudestraat tot
halverwege de Nieuwstraat. Het mooiste voorbeeld is de ook door Kolman geciteerde
schepenacte nr. 127,die schepenen in 1324met palen en touwen in deweer toont omeen
erf tussen Oudestraat en Nieuwstraat in tweeen te delen. Bij delingen werden nieuwe
stegen aangelegd,ook tussen Nieuwstraat en Burgwalwaar de erfdeling in deze periode
eveneens aan de orde was. Langs de grote dwarsstegen kwam nieuwe bebouwing en
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waarschijnlijk niet alleen daar. De eigenaars van de lange erven die langs de Oudestraat
waren aangelegd hielden deze maar gedeeltelijk in eigen gebruik. Gaven zij er een stuk
een area, al dan niet met huis - van in erfpacht, dan moesten zij daar door schepenen een
acte van laten opmaken. Verhuurden zij een perceel voor een beperkt aantaljaren, dan
was dat meestal overbodig. Toch tonen de schepenacten heel wat huurders, doordat
'waar die of die opwoont' als belending is opgegevenvan de grondwaar de acte over gaat.
Er ontstond een vanuit het tegenwoordige standpunt bezien heel onoverzichtelijke
situatie, ook in gevallenwaar de liggingvan een heriditas, een erf, vrij goed bekend is.
Een karakteristiek voorbeeld is het grondbezit dat Heer Geertvan der Ain het zuiden van
de stad 'van de Oudestraat tot aan de Burgwal' bezat (zie Bijlage2). De stad was tussen
Bovenkerk en de Broederstraat vrij intensief bewoond en er was behoefte aan betere
dwarsdoorgangen tussen IJssel en Burgel.
In die situatie is kennelijk de Hofstraat aangelegd als resultaat van toenemende erf
deling. De Hofstraat duikt in 1339 in het Boeck van Rechten Opl26maar was misschien
toen niet gloednieuwmeer. DeOudste Foliant bevat een bepaling uit 1320127 die laat zien
hoe de gang van zaken bij de aanleg van zo'n weg kon zijn:

Zijdie wonen bij de straat gelegen bij de brug van Volsedis, zegt de keur, zullen na
volgende Pasen die straat in orde brengen.F" zij diewonen vanafhet huis van Gerlof
Murre tot aan de kerk zullen (de weg) voor de winter zover in orde brengen dat er
goed over te lopen valt en na Pasen moeten ze het werk dan afmaken.!"

Was het de Hofstraat? Het suggereert in elk geval een heel on-officieus begin van een
straat, een brede steeg meer dan een uiting van planmatige stadsontwikkeling. In een
bouwverordening uit 1331 in het Boeck van Rechten wordt c·~Hofstraat echter nog niet
genoemd.!"
Hoe koos men de naam Hofstraat? Niet omdat hij dwars door een stel tuinen liep.
Natuurlijk hadden gegoede burgers bij hun huis een 'plaats' en misschien een moes
tuintje. Maarhet gaat bijverkoop en dergelijkevan grond van Oudestraat tot (halverwege
de) Nieuwstraat niet om hofsteden!" en gezien het aantal burgers dat ook nog grond bij
de Burgwalof de Vloeddijkof in de Hagen had, mogen we ons dit deel van de stad wel als
vrij sterk verstedelijkt voorstellen: houten huizen, stenen huizen, schuren en onge
twijfeldveel kleine hutachtige bouwsels en aanbouwsels.F" 'Koolhoven' lagen volgens de
beschikbare bronnen niet tussen Oude- en Nieuwstraat maar, zoals het Boeck van
Rechten zegt, bij de Burgwal en aan beide zijden van de Nieuwstraat.l"
Het zou bovendien een ongebruikelijke naamgeving zijn geweest. Waarmen in steden en
dorpen een Tuinstraat tegenkomt, is dat buiten de oude kern van de nederzetting. Dat
geldt ookvoor Hofstraat, Hofweg,enzovoort, behalve in gevallenwaar 'hof met tuinjuist
niets te maken heeft maar slaat op een hof als (tijdelijke) residentie van een vorst ofheer,
enlofin herkenbaarverband staat met een hof (ofhet bestuurlijke centrum daarvan). We
zien het in Deventer, in Groningen, in Almeloen Enschede en in talloze andere steden in
heel Nederland.P' Het is daarom redelijk om ook de Kamper Hofstraat niet met tuinen
maar met een (herinnering aan) een hof in de zin van een in het hofstelsel thuishorende
bestuurseenheid te verbinden. Die relatie moet er, volgens ons, eenvoudig zijn geweest.

De omstandigheid dat het in Kampen in de veertiende eeuw nog steeds gewoonte was
om,wanneer men over het Richthuis sprak, de term 'het hof te gebruiken wijst er ook op,
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dat dit richthuis traditioneel in verband werd gebracht met de curtis, de hof als zetel van
de ambtman of schout van de hofheer. Een ander argument lijkt in dezelfde richting te
voeren. Hoewel het niet mogelijk is om in het algemeen conclusies te trekken uit de
spelling van woorden in de middeleeuwen - er waren geen vaste regels -, kan men wel
met enige voorzichtigheid gevolgtrekkingen maken uit de spellingsgewoontes van een
schrijver.!" De schrijver van het Boeckvan Rechten, die volgens de uitgever 'in het laatst
der 14eeeuw' de verspreid genoteerde keuren en wat dies meer zij tot een systematisch
geordend geheel samenvoegde en opschreef, had ook zo zijn gewoontes. Tot zijn vaste
gebruik behoorde het om het woord 'hof te hanteren wanneer hij over het richthuis
sprak.l" Hij schreef ook hofstrate in dezelfde verordening waarin hij het over een
kolhoefthad.!" Godekens huis stond volgens hem aan de hofstrate,maar in een bepaling
over de stadsmuur verplichtte de stad zich volgens zijn spelling 'de hoeft ende den werf
ende den moren daertoe ewelike op oere cost (to) holden' .138 Hij schreef hofstede, maar
het is duidelijk dat daarbij geen relatie met een tuin werd gelegd.Deze schrijver wekt de
indruk dat hij een uitspraakverschil meende te horen tussen hof = richthuis en hof =
deel van een straatnaam enerzijds, en een hoef (spreekt uit: hoof) = tuin anderzijds. Dat
zou in overeenstemming zijn met de scherpe korte klinker die de schrijfster van het
Essense Inningsregister omstreeks dezelfde tijd toepaste wanneer zij sprak over 'hoff.139
Het is niet de bedoeling te suggeren dat de Hofstraat genoemd is naar het richthuis zelf.
In 1344kreeg de stad van de bisschop vanUtrecht verlof omvoor de bouwvan een nieuw
richthuis een stuk van het kerkhof te gebruiken, maar er is geen aanwijzing dat zij haar
plannen in dit opzicht heeft uitgevoerd. NanningaUitterdijkvermoedde dat zij omstreeks
1350het schepenhuis aan deVismarkten de bijbehorende grand in eigendomverwierf en
daar toen aan het verbouwen is gegaan.l" Dat is zeer wel mogelijk. De dood van Geert
van der A - mens enig overgebleven zoon priester was - kan hiertoe de mogelijkheid
hebben geopend. Dat neemt niet weg dat 'boven opten hoff' ook in de vijftiende eeuwnog
rechtszaken werden afgehandeld. Maar of dit gebeurde op dezelfde plaats als waar in de
vroege veertiende eeuw het richthuis stond, is iets dat alleen nieuw archeologisch
onderzoek aan het licht kan brengen. Er is in elk gevalgeen speciale reden omhet oudste
richthuis aan het eind van de Hofstraat te plaatsen. De naam Hofstraat moet dan ook in
verband staan met een hof.Dezehofwas echter al langverdwenen toen de Hofstraat haar
naam kreeg, alleefde de herinnering er aan voort, net als bij de in Kampen gebruikelijke
aanduiding voor het richthuis.

Kampenontstond op een Essense hof. Hetwas van het begin af aan een koopmansneder
zetting. De grote bloei waartoe de stad al zo snel geraakte was te danken aan de
ondernemingszin van Esser kooplieden en aan de gunstige liggingvan de nieuwe vesti
ging.De groei paste in een algemeen noordeuropees patroon. In de twaalfde eeuw zien
we verschillende nieuwe, voor de overzeese handel gunstig gelegen steden in korte tijd
tot ontwikkeling komen. De wijze waarop ze ontstonden verschilt, het resultaat is
vergelijkbaar. Liibeckwerd bij een oude Slavischevestiginggesticht in 1143,Hamburg in
1188 als havenstad naast de rumes van een oude bisschopszetel. Evenals Lubeck en
Hamburg werd Kampen in korte tijd een vooraanstaande Hanzestad.
Watvalt van het hele betoog te bewijzen?In feite niets. Er zijngeen gegevens die Kampen
en Essen expliciet met elkaar verbinden. MaarKampen is ontstaan, daar is geen discus-

148



sie over mogelijk. Van de vele theorieen over de herkomst van de oudste bewoners lijkt
de Essense hypothese de aannemelijkste.

BIJLAGE1:

Enkele oorkonden betreffende de voogdij van Essen
(vertaald)

A. OBUnr. 741 (27 januari 1226).

1. Koenraad, door Gods genade bisschop van Portus en St. Ruffina, Iegaat van de Heilige Stoel,
brengt aile getrouwen in Christus die dit stuk zullen zien in Jezus Christus' naam een groet.
2. Aangezien de graafvan Gelre (Gerard, 1207-1229)een graafschap in het land van Salland, dat de
edele heer V. van Bronckhorst van hem in leen had, namens zichzelf en zijn opvolgers vrij en
volkomen aan de kerk en de bisschop van Utrecht heeft afgestaan,
3. heeft hij beloofd dat hij te goeder trouw, zonder bijbedoelingen, zal bewerkstelligen dat de

hertog van Lotharingen (= de hertog van Brabant, te weten Hendrik I, 1190-1235)van wie de graaf
zegt het graafschap in kwestie in leen te houden, hetgeen de bisschop ontkent, vrij en volkomen aan
de kerk van Utrecht afstaat.
4. En (de graaf zal bewerkstelligen) dat de hertog in mil voor dat graafschap van de kerk van
Utrecht in leen krijgt: het graafschap Steenderen, dat de graaf van Gelre van de kerk van Utrecht in
leen hield.
5. En de hertog zal dit graafschap Steenderen in leen afstaan aan de graafvan Gelre, en zo zal het

graafschap in Salland aan de kerk van Utrecht vrij terugvallen,
6. Daar de graaf ook de voogdij over de (goederen van) de kerk van Essen in Salland, die hij had
gekocht van Gerard, edele heer van Buckhorst, afgestaan heeft a:',r de kerk van Utrecht,
7. heeft hij (de graaf) beloofd dat hij deze Gerard zal meebrengen naar het hof van de Rooms

koning (Hendrik, 1220-1235) en zal zorgen dat hij (Gerard van Buckhorst) deze voogdij aan de
koning zal afstaan ten behoeve van de kerk van Utrecht, en daarmee zal de belofte van de graaf ten
aanzien van de voogdij vervuld zijn.
8. Wanneer de graaf dit niet voor aanstaande Pinksteren (7.7.1226)heeft afgerond dan zal hij zich
- tezamen met de graafvan Holland (Floris IV, 1222-1234)en de graafvan Bentheim (Boudewijn,
1209-1248), Hendrik heer van Berg, Frederik van Rheden, Alard van Buren, G. van Empe, G.,
maarschalk van Gelre, allen ridders, die dit alles op erewoord hebben beloofd - naar Arnhem
begeven, en van daar niet vertrekken voor hij zijnbelofte ten aanzien van deze voogdij heeft vervuld.
9. En wanneer de graaf niet met bovengenoemde heren (naar Arnhem) gaat, zal hij in de ban

worden gedaan.
10. En wanneer de graaf overlijdt voor hij aan zijn belofte heeft voldaan dan - zo stellen wij vast
dienen zijn opvolgers deze belofte onder dezelfde verplichtingen uit te voeren, en wij doen de
(nieuwe) graaf eveneens in de ban als hij noch genoemde belofte nakomt, noch te Arnhem
binnengaat zoals hierboven beschreven,
11. Gedaan te Utrecht, 27januari 1226,in aanwezigheid van Boudewijn van Bentheim, Floris, graaf
van Holland, Hendrik van Berg, Frederik van Rheden, Dirk van Valkenburg, Gerard van Rossum,
Gerard van Amstel, Gerard van Dolder, Arnoud Loef,Alfervan IJsselmuiden, allen ridders, en vele
anderen, zowel kapittelproosten van de kerk van Utrecht als ministerialen van beide partijen.
12. Ten getuige waarvan wij (Koenraad) ons zegel aan deze oorkonde hebben doen hangen.

B. OBU 742 (27 januari 1226)

1. Aangezien de graaf van Gelre afstand doet van alle rechten welke hij zei te hebben in de
heerschappij oftewel het graafschap in het land van Salland,
2. geeft de bisschop van Utrecht hem 1100Utrechtse ponden, waarvan de helft betaald zalworden

ern week na Pasen (26-4-1226) en de rest een week na Pinksteren (14-7-1226).
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3. Wanneer de bisschop dit geld echter op de vervaldagen niet betaalt dan is hij verplicht om zelf
tezamen met vijfproosten, namelijk Dirk van Deventer, Bernard van Emmerik, Wigger van S1. Pieter,
Goswijn van St. Jan en Andries, deken van S1.Marie in Utrecht, en met vijfministerialen van de kerk,
te weten Herman van Woerden, Andries Uten Weerde, Gillis van Mijnden, Herman van Voorst sr., L.
van Silvolde - een week na de vervaldag naar Nijmegen te gaan en daar te blijven tot hij aan zijn
verplichtingen voldaan heeft.

4. Als de bisschop over een van de genoemde personen om de een of andere reden niet kan
beschikken, dan mag hij anderen aanwijzen, een proost voor een proost, een ministeriaal voor een
ministeriaal.

5. Als echter de bisschop niet op de gestelde dag met genoemde personen naar Nijmegen komt,
dan is met instemming van de bisschop bepaald dat hij daardoor automatisch geexcommuniceerd is
en dan kan de graaf beslag leggen op (de goederen van) hen die de belofte hebben afgelegd ...
(onleesbaar) ... dat zij de bisschop naar Nijmegen zullen vergezellen, met dien verstande dat de
ban ten behoeve van de graafniet wordt opgelegd en dat evenmin de veroordeling tot ... (idem) ...
(de ban doorgaat indien) de bisschop in zijn plaats een hoge Utrechtse geestelijke zendt.
6. Voorts zal de bisschop voor Pasen aanstaande (19-4-1226) ten behoeve van de graafvan Gelre

twee hoven verwerven die in het bezit zijn van hetkapittel van S1. Jan te Utrecht, te wetenAlvinchof
en Lintfeld. Wanneer de bisschop dit doet, dan dient de graaf ... (onleesbaar) ... ; doet de bisschop
het niet, dan zal hij de graaf op Allerheiligen aanstaande (1-11-1226) 200 Utrechtse ponden ...
(idem) ... (betalen) die hij (de graaf) van de bisschop als waarborg (nb. er staat: in leen) krijgt,

* Hierna voIgt een sterk beschadigde en daardoor onvertaalbare passage. De inhoud komt waar
schijnlijk in grote lijnen overeen met de slotpassage van nr. 741. De getuigen zijn dezelfde personen
als in nr. 741.

BIJLAGE 2:

Het grondbezit dat Heer Geert van der A in het zuiden van de stad 'van de Oudestraat tot aan de
Burgwal' bezat.

In 1328maakte Geert van der A een beschikking na dode waarbij hij zijn zoon Nicolaas bevoordeel
de boven 'zijn andere kinderen' (Kamper schepenacten, nr. 306). Hij stierf tussen 1 januari 1339
(ibidem, nr. 673) en 11 april 1339 (ibidem, nr. 700) en liet behalve een weduwe en Nicolaas aileen
een dochter achter. Zijn schoonzoon, die in 1320 genoemd wordt als eigenaar van een scheepspart
(Oudste Foliant, folio 135 recto: hij moet nog tweemaal schot betalen aan schepenen) komt ook niet
meer te pas aan de door familieleden tot stand gebrachte nieuwe regeling van de nalatenschap die
Nicolaas met zijn moeder en zuster trof. Bij die gelegenheid werd in een acte (Kamper schepenac
ten, nr. 713) vastgelegd wat het erfdeel van zijn zoon zou zijn. Hij kreeg een kwart van het erve waar
moeder Belia 'voere in woent'; het hele erf reikte van Oudestraat tot Burgwal, en daarvan, en van 'al
dien timmere dat daerup staet, beyde van holtenen husenjofvan steynhusen die daerup staet', kreeg
Nicolaas zijn vierde part. Verder kreeg hij nog een kwart van twee huizen tussen het huis van Arnold
van Onden en dat van zijn moeder, waarbij het kwart huis en erf datjuffrouw Scelewerd bezat, en dat
bij het huis van Arnold van Onden lag, buiten beschouwing moest blijven; ook kreeg hij de helft van
het huis dat bij Herman Herinc lag en een achtste deer van erf en huis bij Henrik Snage, plus een
kwart van huis en erf dat Toer Scuren heet, dat leghet tieghen die were over': een aanwijzing dat bij
het spreken over een 'erf de straten die er doorheen liepen genegeerd werden. (De voorraadschuur
van Geert van der A, die in graan handelde, Oudste foliant, folio 203 verso, komt ook elders voor, als
belending, Kamper schepenacten, nr. 287). Nicolaas was een Johanniter uit het klooster Sint
Jansdal bij Harderwijk (Kossmann-Putto, ibidem, bIz. 192, noot bij nr. 700, plaatst deze commando
rij van S1.Jan per abuis in Sneek; Nicolaas van der Awordt in 1352 genoemd als commandeur van St.
Jansdal, E.A. van Beresteyn, Geschiedenis der Johanniterorde in Nederland, Assen 1934',p. 42-43
en 81) en het is duidelijk, dat hem bij de verdeling niet een reeks logeervertrekken in Kamper huizen
werd toegewezen; al die halve, kwart en achtste parten kunnen aileen maar aandelen in de
inkomsten uit die huizen zijn en inderdaad; ook zijn moeder moest hem voortaan een vastgestelde
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huur betalen voor het huis en erf dat zij bewoonde. En hoewel de belendingen vrij precies
aangegeven lijken, weten we zelfs van Belia's huis de exacte ligging niet: waarschijnlijk pal aan de
Oudestraat ('voor op het erf), twee huizen verwijderd van Arnold van Onden - maar het lange erf
van de drie gebroeders Van Onden lag aan de Geerstraat (een perceel ervan, aan de Oudestraat, was
aan een schoenmaker in erfpacht uitgegeven, een ander, aan de Geerstraat, aan de schoolmeester)
en we mogen aannemen, dat het Ondense complex aan de overkant - de noordkant -lag van de naar
hun buurman en niet naar hen genoemde 'Geertstraat van der A'. Bij de plaatsbepaling hield men
met straten en stegen blijkbaar geen rekening. De overige belendingen zijn nog wat gecom
pliceerder; twee jaar na de genoemde regeling ging Nicolaas een ruil aan met Armgard Scelewerd; zij
gaf hem het kwart van haar huis en erf bij Arnold van Onden en kreeg van hem de helft van een huis
en erf bij de were achter het huis van Herman Herinc, waarvan zij de andere helft al bezat (Kamper
schepenacten, nr. 728). Vanzelfsprekend woonde ook zij niet in twee huizen tegelijk. Het huis van
Herman Herinc (zoon van Heer Gosen), gruiter in de jaren twintig maar tevens bij de wijnhandel
betrokken, lid van de magistraat in 1331,kunnen we plaatsen: het lag op de hoek van de Oudestraat
bij het kerkhof; hij kreeg in 1339van schepenen toestemming om vanuit zijn 'hofstede' tegen de
kerkhofmuur aan te timmeren en een deur te maken op het kerkhof (ibidem, nr. 701: de kaart van
Braun en Hogenberg laat nog zien hoe het resultaat er moet hebben uitgezien. Het grensde aan het in
ibidem, nr. 713 vermelde erf van Snagen (ibidem, nr. 34). Daarmee hebben we neg niet aile
belendingen van het erfvan Geert van der Agehad: Johan Valkehad een erf gelegen naast Hendrik
de Rode en Geert van der A (ibidem, nr. 249).
Niet aileen van de Van Ondens kennen wij huurders, ook een aantal andere eigenaren van erven
tussen Oude- en Nieuwstraat verpachtten hun grond. Bij erfpachtcontracten valt op, dat de pachter
doorgaans al een huis had staan op het perc eel in kwestie, en dus eerst als gewone huurder moet zijn
opgetreden.

BIJLAGE3:

Liep de Hcfstraat door kooltuinen?

De Kamper schepenacten uit de Oudste Foliant bevatten veel gegevens over de liggingvan erven en
huizen. Aan de hand van deze acten valt de ingewikkelde geschiedenis van de bebouwing tussen
Oudestraat en Nieuwstraat te zien.Ret is duidelijkdat er reeds in een vroeg stadium opstallen stonden:
huizen en huisjes van hout en van steen. Een aantal passages uit de oudste acten voigt ter illustratie.
In de Latijnse acten maakt de schrijver verschil tussen hereditas en area. Hereditas, een woord dat
aileen met 'erf zuiver wordt vertaald, wordt kennelijk gebruikt in de zin van 'de grond die X in
eigendom heeft'. Area (huisplaats) is 'neutraler', een afgepast, zij het niet aan een vaste maat
gebonden, perc eel, dat bijvoorbeeld ook gehuurd kan zijn. De nummering voigt Kossmann-Putto,
Kamper schepenacten:

Nr. 50. (1317) Verpanding van 'dimidiam partem hereditatis': het halve erf waar de verpander op
woont vanaf zijn huis tot aan de Antiqua Platea: de Oudestraat.
Nr. 51. (1319) Verkoop van 'quandam hereditatem, mensurando de dimidietate a Nova plate a
usque adAntiquam': een zeker erf, te meten vanaf halverwege de Nieuwstraat tot aan de Oudestraat;
er horen een 'uytganc et vloytdic' bij.
Nr. 83. (1320) Curland Dobbelaar heeft een 'domus et hereditas': een huis en erf gelegen 'apud
domum Butenscone apud Plateam': bij het huis van Butenscone aan de Straat.
Nr. 123. (1321) Overdracht van een derde part van een 'hereditas': een erf gelegen bij de Broeders,
met steeg, vanaf het stenen huis tot aan de Burgwal; dat huis was van Jacob van der Hagen, 'cum
stega que domum circuit': met de steeg die om dat huis heen loopt.
Nr. 132. (1322) Verpanding van 'dimidiam hereditatem super qua ipse moratur ab Antiqua platea
usque ad mediam parte usque ad Novam plateam': het halve erf waarop de man woont, vanaf de
Oudestraat tot halverwege de Nieuwstraat.
Nr. 135. (1322) Verpanding van 'tres quartareas domus et hereditatis eorum, ab Antiqua platea
usque ad Novam': driekwart van hun huis, vanaf de Oudestraat tot aan de Nieuwstraat.
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Gedeelte van de vogelvluchtkaart uit G.Braun en F Hogenberg, Civitates orbis terrarum,
III (1581). Op de lout-eestiende-eeunnse kaart van Hogenberg zijn "straten en huizen
tamelijk schematisch aangeduid" (De Kaart van Egbert Haubois, blz. 5). Ook uias het de
gewoonte van kaarttekenaars het stadsbeeld wat te jatsoeneren door weglating van
aan- en tussenbouwsels en toevoeging van stereotype tuinaanleg en bomen. Hetjrag
ment laat echter vrij goed zien hoe het goederencomplex van Geert van der A aan de
Oudestraat lag ten opzichte van het kerkhof
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Nr. 145. (1322) Verpanding van 'hereditatem ... a Nova Platea usque ad murum': vanaf de
Nieuwstraat tot aan de muur, naast Boleman Arnelyszn.
Nr. 172. (1324) Schepenen bewerken een erfscheiding tussen Jacob Heer Heynemanszn en Bolde
winBlomen:
Ende daer wart eyn pael gheslagen aghter ant erve ende daer sal men de line an leggen an de
sudersiit deses pales, an tve spikere de slagen sint an den pael, reghte op den middel des ziles de in
der Nierstrat ligh.Ende-darrnede is dat erve ghescede van den pale to der Nierstrate; ende van den
pale toder Olderstrate sal men de line legghen midden tusghen in orer tvyger poten bi der
Olderstrate.

Nr. 185, Willem, zoon van Jutte Rolands leent van zijn moeder 3 Ib.gr. en belooft dat hij 'nullam
hereditatem suarn vendet sive lapideam, sive ligneam, ubicumque sitam': geen erf van hem zal
verkopen, ofhet nu van steen of van hout is (sic!) en waar het ook maar gelegen is' voor hij de lening
heeft afbetaald.
Nr. 287. (1328) Gosen en Egbert van Onden hebben een 'area iuxta MagnarnPlatearn en een 'curia
(= hof, curieuze vertaalfout van de schrijver, die kennelijk 'mansio' = hoeve bedoelde) iuxta
horreum Gherardi de A in latitudine 20 pedum transvergo duarum arerum': naast de schuur van
Geert van der A in de breedte 20 voet dwars over twee stukken grond.
Nr. 306, (1328) Geert van der Avermaakt zijn kinderen zijn goederen maar geeft een voordeel aan
zoon Nicolaas die priester moet worden: 'dimidiam hereditatem aMagnaPlatea usque ad Burgvale':
de helft van een erf vanaf de Grote Straat tot aan de Burgwal, met alles wat er op het moment van
Geerts overlijden aan huisraad is.
Nr. 323. (1329) Egbert van Onden en zijn zoon Hendrik geven in erftijns uit 'hereditatem in Platea
Gherardi de A': hun erf, gelegen in de Geert v.d. Astraat (aan de schoolmeester),
Nr. 324. (1329) Ellen Cure heeft een 'hereditatem iacentem ab Antiqua Platea ad NovamPlate am
inter Weremboldi Pellifix et Martinum filium Hille': een erf liggend vanaf de Oudestraat tot aan de
Nieuwstraat; belendingen: Werembold de Peiser en Marten Hillen.
Nr. 333, 'Domum quam edifIcavit Alphardus Wunderlike et camerarn quam ad domum edificavit
Alphardus de Scuren': het huis dat Alfer Wunderlike gebouwd hef'c~en het woninkje dat Alfer van
der Schuren tegen dat huis heeft aangebouwd.
Nr. 369. (1330) Nicolaas de Rode en Werembold de Peiser: over de breedte (latior quod dicitur
wide) tussen de 'hereditas', het erf, van Lambert Dene, dat tot aan de Nieuwstraat reikt en het huis
van Werembold de Peiser dat aan de Oudestraat staat; maar op dat stuk van Lambert staan
graanschuren (horrea), waarop Worembold aanspraak maakt; afgesproken is dat Werembold zijn
graanschuur zal weghalen 'quod dicitur vurrumen'. -
Nr. 378. (1331) Verkoop van half huis en halve 'area ab Ysela usque ad medium Nove platee': vanaf
de IJssel gerekend tot halverwege de Nieuwstraat.
Nr. 400, (1332) Nicolaas de Rode en zijnvrouw verpanden aan zwager Maes Scrissco 'oer erve van
der Olderstraten toer Nyerstraten toe, mit den huse dat daer upsteet.' Belendingen: Werembold de
Peiser en Johan Heer Martenszn. Rode en zijn vrouw hebben ook nog een erve bij Jacob Keye 'van
der Olderstraten toer Nyerstraten toe',
Nr. 416, (1332) Uitgifte in erfpacht van een 'stienhuseken dat licht naest den steenhuse dat
Herman Butenscone leet timmeren, met 30 voet over de steeg 'an die lenge' van het erf van de
verpachter,
Nr. 442. (1333) Erfscheiding: het erf ligt bij de H. Geest tussen Nieuwstraat en Burgwal- de een
krijgt het smalle erf bij de Nieuwstraat en de anuer het brede bij de Burgwal,maar ze moeten beiden
gebruik mogen maken van de steeg die over het brede erf zalworden aangelegd. En op die steeg mag
aileen gebouwd worden met beider toestemming.
Nr. 462, (1333) Erfenisregeling: Johan van Kuinre koopt de helft van zijns vaders erf - de andere
helft had hij al-, d.w.z.half 'toer Nyerstrate ende halfwech toer scuren ende in dier ander helft zael
Femme - zijn zuster - zitten toe oren lieve -Ievenslang -, als van der helft der scuren ende toe den
Burgwael toe'. En aan de Nieuwstraatkant zal Johan zitten.
Nr. 482. (1334) Schenking na dode van 'mansionem iacentem a Nova platea usque ad fossam
civitatis': een hofstede gelegen vanaf de Nieuwstraat tot aan de stadsgracht (Burgwal).
Nr. 483. (1334) Onderpand een 'mansionem in quaresidet extendentem se abAntiqua plate a usque
ad Ysulam': de hofstede waarop hij zit, vanaf de Oudestraat tot aan de IJsseL
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Nr. 503. (1335) Rente uit een erf aan de Murrenstraat bij de Burgwal aan de noordkant tot
halverwege de Nieuwstraat.

Nr. 517. (1335) Rente uit 'domo et hereditate sitis iuxta Antiquam plateam pretendentibus usque
ad Novam': huis en erf gelegen bij de Oudstraat, strekkende tot aan de Nieuwstraat.
Nr. 525. (1335) De zoon van Evert Bose krijgt eenzesde aandeel in Everts 'domo et hereditate ab
Antiqua platea usque ad Novam': huis en erf vanaf de Oudestraat tot aan de Nieuwstraat.
Nr. 540. (1335) Verkoop van 'domo et hereditate eorum quibus inhabitant, de Plate a antiqua usque
ad domum transversalem': huis en erf dat de verkopers bewonen, vanaf de Oudestraat tot aan het
dwarshuis.

Nr. 555. (1335) Peter van Kemenade en Herman Curtinc geven in erfpacht uit aan Jacob Bungen
stok het erf bij de Burgwal haJfweg de Nieuwstraat waar Herman Poppe op woont. Dat vond Poppe
blijkbaar niet prettig want:
Nr. 559. (1336) Dezelfden als in nr. 555 geven aan Herman Poppe in erfpacht de hofstede tussen
Oud- en Nieuwstraat waar Poppe dan op woont.
Nr. 595. (1337) Erfenisregeling: de zoons van Reinold Kalewerd hebben recht op 'den halven
stenehuse ende ... den halven erve daer Arnold Ghiithornein siit an de Niestrate toe'.
Nr. 641. (1338) Rente uit huis en erf gelegen 'hi der Olderstrate half an die Waterstrate'.
Nr. 656. (1338) Rente uit 'zlnen deele van den were ende van den hues van der Olderstrate an die
Nye toe'.

Nr. 659. (1338) Rente uit 'ore were, beyde van erve ende huseken van der Olderstraeten an dien
Burgwael', Eigenaar is Evert Kenneken.
Nr. 701. (1339) Herman Herinc mag, wat zijn 'hofsteede die leghet bi dien kerchove' aangaat van
schepenen 'up die mure timmeren ... toe zinen orbaer': naar hem goeddunkt, 'ende eyne doere
mach hebben up dien kerchove ende vinstere daerup nae zinen willen, ende daer doere macken'.
Nr. 713. (1340) Erfenisregeling gemaakt door Belia, de weduwe en Lubbeke, de zuster van Geert
van der A met zoon Nicolaas: Nicolaas krijgt 1I4e aandeel in 'dien erve daer Belie voere in woent,
alzoe alze dat erve gheleghen is, van der Olderstrate an dien Burcwael met al dien timmere dat
daerup staet, beyde van holtenen husen jof van steynhusen die daerop staet'. Verder krijgt hij lI4e
aandeel 'van dien tween huezen die ziin tusscen Arnolds hues van Onden en Belien hues' (afgezien
van het vierendeel dat Armgard, dochter van Boldewin Scelewerd bezit van het huis en erf dat bij
Arnold van Ondens huis ligt); en hij krijgt een kwart van 'den erve ende van den hueze dat Toer
Scuren heet, dat leghet tieghen die were over' en een kwart van alle overige eigendommen, die
moeder Belia tot aan haar dood bezit.
Nr. 728. (1341) Zie 713.Nicolaas van der Averkoopt aan Armgard de helft van het erf en van de
'huzinghen' met alwat daar bijhoort bij de were en achter bijHerman Herings huis waar Armgard de
andere helft van heeft; het is een ruil want hij krijgt nu van Armgard haar kwart van huis en erf bij
Arnold Onden. - Hering woont 'bi den kerchove', nr. 701.
Nr. 764. (1342)Nicolaas van der A (zienr. 713)verkoopt aan de vrouwvanMaes Scrissco lI8e deel
van het elf, met huis en dijk, gelegen tussen Henrie Snagen en de huizing van Andries van den
Elvegarden; zie hierboven nr. 400 over het erfvan Scrissco 'van der Olderstraten toer Nyerstraten
toe'; en zie ook nr. 34: Trude Snagen geeft aan Volker, een van haar zoons, lI3e deel van haar
'hereditas iuxta domum Hermanni Herinc'. Het hele complex ligt dus bij de Oudestraat aan de
kerkhofkant. (WeIhebben Henrik Snagen en zijn vrouwWobbe in 1350een huis en erf in Bronepe
met 2 mansmaden hooiland, maar die hadden ze in erftijns 'uitgegheven in hofsteden', nr. 903.
Nr. 785. (1342) Verhuur van 'dad virendeel van zinen erve dad gheleghen is bi Morrenstrate
tusschen dien Burghval ende die Nyestrate in die lenge bi dien Burgval te nemen'. De huurder heeft
de zorg voor werf ende straten.
Nr. 866. (1345) Uitgifte in erfpacht van een erve, gelegen 'upter steghen up ghene zijt van Liazen
erve van der Nyerstraten an die IJsel toe'.

NOTEN

1. Kronyk van Arent toe Bocop (Utrecht 1860) in: Codex Diplomaticus Neerlandicus ...
uitgegeven door het Historisch Genootschap, 2e serie, 5e deel, blz, 688-689en 216-217.C.N.
Fehrmann, 'Over de opkomst van Kampen',Kamper Almanak 1952-1.953, 194-243,blz, 194,
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interpreteert Toe Bocops rossen resp. russen als reuzen en niet als vreemdelingen uit het
andere eind van de wereld. Fehrmann volgt daarmee J. Nanninga Uitterdijk, Kampen. Ge
schiedkundig overzieht en merkwaardigheden (Kampen, z.j. - 1878),biz. 4.

2. Ziebijvoorbeeld de stadsbriefvan Zwolle,in: S.MullerFz. en anderen, Oorkondenboek van het
Stieht Utrecht tot 1301 (deel I, tim nr. 532,anna 1197,Utrecht 1925:deel II, tim nr. 1194,anna
1249,Den Haag 1940;hiema aangehaald als OBU), nr. 803.

3. Fehrmann doet dit in verschillende publikaties. M. Smit voigt deze traditie in H. Sarfatij ed.,
Verborgen steden, stadsarcheologie in Nederland (Amsterdam 1990), biz. 75-77. In B.M.J.
Speet enTh.Rothfusz,Historische Stedenatlas, aileveringKampen (Delft 1986)doet Speetdit
ook maar met veel slagen om de arm.

4. Speet, ibidem, biz. 7 noot 7; ook Ferhmann had zijn bedenkingen: 'Opkomst Kampen', biz.
199-200.

5. G.Dumbar,Analecta ... (3 din.,Deventer 1719-1722),deel II, biz. 232,verwijstnaarJ. Revius,
Daventriae illustratae sive historiae urbis Daventriensis libri sex (Leiden 1641),biz. 25, die
op zijnbeurt weer naar Toe Bocop verwijst. Deze echter vermeldt slechts de verlening van een
stadsbrief 'int iaer 1248',ToeBocop, biz. 200.A.Telting,Stadregt va:nOmmen, Overijsselsche
Stad-, Dijk- en Markeregten, Le deel, 8e stuk (Zwolle 1887) drukt de stadsbrief af met een
verwijzingnaar Dumbar; volgens hem 'blijkt' daar dat de brief in 1248werd afgegeven. (biz.v).
De versie waarnaar Telting zijn uitgave verzorgt is zeventiende-eeuws; in het Oud-Archief
Ommen zijn,zo deelt hijmede, (biz.vi) confirmatiebrieven bewaard vanaf de veertiende eeuw.
In vergelijkingmet de getuigenlijst van de Zwolse stadsbrief oogt die van Ommen ons inziens
mager en onbetrouwbaar.

6. OBU nr. 803. Interessant is dat Arent Toe Bocop meende dat de nederzetting binnen een
bisschoppelijke HofVollenhove viel, biz. 181-183.Th.J. de Vries, Geschiedenis van Zwolle,
deel I (Zwolle 1954)noemt deze mogelijkheid niet. Hij laat Zwolleontstaan uit drie marken,
Zwolle,Middelwijken Assendorp; 'drie buurtjes' die reeds 'omstreeks 1100en 1200' 'tamelijk
welvarend' waren (biz. 10). In 1230'kregen zijhet recht hun dorp dat voornamelijk bestond uit
de (drie) marken te mogen versterken', biz. 14.Ook F.e. Berk=nvelder spreekt in Zwolle als
Hanzestad (Zwolle1983)op biz. 6van een 'marke Zwolle'als vuorloper van de stad die in 1230
stadrecht kreeg. F.A.Hoefer daarentegen verwijst in zijn 'Eene bijdrage tot de oude plaats
beschrijving van Zwolle', Verslagen en Mededeelingen Overijsselsch Regt en Geschiedenis
(VMORG),deel 23 (1904), biz. 83, naar het markenboek van Assendorp (waarvan hij de
ouderdom niet aangeeft; in zijn citaat wordt hetjaartal1549 genoemd). Hierwordt vermeld dat
de stad Zwolleindertijd stadsrecht kreeg van Bisschop Willebrand van Oldenburg, toen deze te
Zwolleziek lag in het hof vanVollenhove,dat nu Belheem (Bethlehem) is en waar hij ook stierf
- maar ook Hoefer meldt dat 'oorspronkelijk een Swoller marke' bestond (biz. 85). Naast de
Hofvan Vollenhoveyond men in Zwolleoverigens ook nog de Hofte Zwolle (biz. 86-87).Over
demarkestructuur komen wenog te spreken. Het lijkt demoeite waard na te gaan uitwelke tijd
deze hoven kunnen dateren en of niet ook te Zwollede hoforganisatie aan de verstedelijking
voorafging.

7. H. van Rij, ed., Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden ... - Quedam narracio de
Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis ... (Hilversum 1989) (hiema aange
haald als Van Rij,Quedam narracio), biz. 93.

8. OBU, nr. 766 (1227).
9. Zo bijvoorbeeld Fehrmann, 'Opkomst Kampen', biz. 196.
10. Ziebijv.OUB nr. 736,anno 1225,waar sprake is van 'apud Daventriam' = 'bij Deventer' zonder

dat daar een term voor 'stad' aan wordt toegevoegd. Dit zou niemand er toe brengen te
twijfelen aan het 'stad-zijn' van Deventer. Ookbij datering van oorkonden wordt de plaatsaan
duiding nooit van zo'n aanduiding voorzien.

11. G.A.J.van Engelen van der Veen, 'Het ontstaan van Kampen en de vorming van het stads
gebied', VMORG, deel 53 (1937), bIz. 64-92.De ontkrachting door Fehrmann van VanEngelen
van der Veens redenering over de oorkonde betreffende pastoor Ismahel, OBU, nr. 904 (1236)
in: 'Opkomst Kampen', biz. 198 - Een bisschop-elect is iemand die door de kiesgerechtigde
kanunniken van zijn diocees tot bisschop is verkozen maar nog niet de pauselijke bevestiging
in zijn ambt heeft ontvangen.
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12. G.D. van der Heide, 'Opgravingen te Kampen', Kamper Almanak 1951-1952, biz. 139-147.
13. Voorlopige gegevens over de opgraving in de St.-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen', Kamper

Almanak 1961-1962, biz. 241-265 en in 'Enkele aanvullende gegevens over de opgravingen in
de Boven- of St.-Nicolaaskerk te Kampen', Kamper Almanak 1962-1963, biz. 179-198. C.N.
Fehrmann en E.H. ter Kuile publiceerden een uitgebreid en defmitiefverslag van opgravlng en
restauratie inBulletin van deKoninklijke Oudheidkundige Bond, deel 71,jaargang 1972, biz.
65-86.

14. W.A.Fasel, 'De topografie van Kampen rond hetjaar 1335',Kamper Almanak 1963-1964, biz.
280-308; Van Engelen van der Veen, 'Ontstaan van Kampen', biz. 64.

15. Zie hiervoor de behandeling van zijn theorteen in B.S. Slicher van Bath, Mensch en Land in de
middeleeuwen (2 delen, Assen 1944-1945), deel I, biz. 86-87.

16. Van Engelen van der Veen, 'Ontstaan van Kampen', biz. 70.
17. Van Engelen van der Veen gebruikt in dit verband de term wildban, maar die betekent

jachtrecht, en is in dit verband dus niet op zijn plaats.
18. ZieW.J.Alberts ed., De ordinarii van Kampen uit de 15e en 16e eeuw. Fontes minores medii

aevi deel12 (Groningen, 1961). De oudste ordinarius vermeldt op meiavond (biz. 2) 'soe brant
men in die stat marken ... koyen'; de latere versie (biz. 20) duidt dezelfde locatie bij die
gelegenheid aan als 'in der stadt broecken'. Ook andere passages maken de gelijkstelling
duidelijk, bijvoorbeeld op biz. 4, 22 en, zeer fraai, 15.

19. In die zin wordt het ook gebezigd in G.M.de Meyer, De Stadsrekeningen van Deventer, deel I
(Groningen 1968), biz. 27, anna 1394.

20. Voor aile onechte of vervalste stukken die Slicher behandelt verwijzen wij naar Mensch en
Land, I, biz. 56-64. Slicher wijst er op dat aan het eind van de dertiende eeuw het woord in de
specifieke betekenis helemaal ingeburgerd was, zodat vervalsers niet aarzelden het in hun
stukken te gebruiken zonder zich het anachronisme te realiseren.

21. Zie bijvoorbeeld D.P. Blok in: Geschiedenis van Drenthe (Meppel, 1985), biz. 171. De mening
van J.Ph. de Monte. VerLoren, Grondbezit en standen in het oosten des lands voor de
Jeodalisering (Utrecht 1949) dat elke buurtschap tevens een mark is en de ouderdom van de
markorganisatie daarom afhangt van die van buurschappen, wordt geenszins bewezen geacht.
WeliswaarmaaktE. van derWerffinJ.W. Boersma e.a. Groningen 1040 (Bedum 1990) inzijn
bijdrage 'De opkomst van het stadsbestuur in Groningen', biz. 193-208, een markeorganisatie
model voor dit stadsbestuur, maar hij gebruikt daarvoor lang achterhaalde negentiende
eeuwse literatuur en zijn redenering is niet steekhoudend.

22. Zie ook Fehrmann, 'Opkornst Kampen', biz. 195.
23. Ibidem, biz. 241; 193 e.v., en idem, 'De geschiedenis van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te

Kampen', Kamper Almanak 1961-1962, 217-265, biz. 220-221.
24. E. Elzenga,Langs de oude Ooerijsselse kerken (Baarn 1972) biz. 18.
25. Van Engelen van der Veen, 'Ontstaan van Kampen', biz. 66. Het gaat om de oorkonde no. 613 in

het OBU, in een Nederlandse vertaling overgeleverd bij J.W. Racer, Overysselsche Gedenk
stukken ... deel II (Leiden 1782), biz. 187. Hij kende de tekst uit twee vijftiende-eeuwse
afschriften uit het archief van Buckhorst.

26. Fehrmann, 'Geschiedenis Bovenkerk', biz. 221. H.J. Kok, Proeve van een onderzoek van de
patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Assen 1958) volgt zonder meer de conclusie
van Van Engelen van der Veen betreffende de relatie tussen een parochie Kampen en een
parochie Wilsum en een parochie Zalk, biz. 181-183.

27. Daarbij komt dat het stuk uitsluitend bekend is in een Nederlandse versie, Aangezien de
bisschoppelijke kanselarij in de vroege dertiende eeuw steeds het Latijn hanteerde moet hier
sprake zijn van een vertaling.

28. N.B. Tenhaeff, Diplomatische studien. over Utrechtsche oorkonden tier Xe tot XIIe eeuw
(Utrecht 1913), biz. 184 e.v.

29. Fasel, 'Topografie', bIz. 306.
30. J.B. Akkerman, 'Het koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000', Tijdschrift voor

Rechtsgeschiedenis, deel30 (1962), biz. 411.
31. W.J. Alberts en H.P.H. Jansen, Welvaart in wording (Den Haag 1964), biz. 55.
32. T. Helperi Kimm, 'Een bijdrage tot de gedachtenvorming over de oorsprong van de stad
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Kampen' in de catalogus bij de Tentoonstelling Schatten vanKampen (Groningen 1984), bIz.
35-41.

33. Waarom Kimm meent dat de boten de IJsseI opgetrokken moesten worden is niet duidelijk. Er
lijkt geen enkele reden toe te zijn. De aan de Sallandse hoven van Essen verbonden kooplieden
roeiden, zoals degenen die met baarzen van Deventer naar Zutphen voeren in 1425 nog altijd
deden, zie G.M.de Meijer ed., Stadsrekeningen vanDeventer, deel V(Groningen 1979), biz. 49
- een vrij zeldzame mededeling in de rekeningen van de IJsselsteden over de manier waarop
schepen werden voortbewogen. Zie over de verschillende manieren om een schip stroomop
waarts te voeren ook Detlev Ellmers 'Die Archaeologie der Binnenschiffahrt in Europa
nordlich der Alpen', in: Untersuchungen zu Handel und Verkehr dervor- undfriihgeschichtli
che Zeit in Mittel- und Nordeuropa, deel V, Gi:ittingen 1989, bIz. 313. Op de vlakke IJs
selstroom met zijn drassige oevers ligt roeien ook meer voor de hand dan het gebruik van
jachtpaarden die een hele infrastructuur Iangs de IJsseloever noodzakelijk zou maken. Van een
dergelijke infrastructuur is in de vijftiende eeuw niets te bespeuren. Ook in de bloeitijd van het
trekvaartsteIseI maakte de IJsselstreek van het netwerk geen deel uit: Jan de Vries, 'Barges and
capitalism', AAG-Bijdragen deel21 (Wageningen 1978), kaartje op bIz. 65.

34. K.Schilder, VanRaad tot municipaliteit I, geschiedenis van het bestuur van de stad Kampen
tot 1808 (Kampen 1985), bIz. 1.

35. Speet, Kampen, bIz. 8. Zijn opvattingen stroken met die welke Van Engelen van der Veen naar
voren bracht: 'Ontstaan van Kampen', bIz. 68-70.

36. 'Ontstaan van Kampen', Historisch-Geografisch Tijdschrift, deel 7 (1989) nr. I, biz. 1-9.
37. Het is pikant dat omstreeks 1100 de uit Beieren afkomstige bisschop Burchard van Utrecht op

zijn hof Groningen een eveneens uitzonderlijke, op een Byzantijns voorbeeld gemspireerde
kerk liet bouwen. De Walburgkerk zag er echter heel anders uit dan de Bovenkerk: ze doet
denken aan de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, zie J.W. Boersma, 'De Groninger St.-Walburg
kerk en haar bouwheer', in: Boersma, Groningen 1U40,biz. 188, 191.

38. H.E. Kubach en A.Verbeek, Romamische Baukunst am Rhein und Maas, deellV (Berlijn 1989),
biz. 281.De breedte van het koorvan de tufstenen Bovenkerk kwam ongeveer overeen met die van
het koor van de Sankt Aposteln en het breedste deel van het klav.zbladwas maar een muurdikte
kleiner dan die van het huidige koor, zodat we er niet te gering over moeten denken.

39. Van Engelen van der Veen, 'Ontstaan van Kampen', bIz. 71.
40. Ook in Giethoorn en Lammerbroek kon dit niet.
41. OBU, r.r. 40.
42. Van Rij, Quedam narracio, bIz. 37.
43. Ibidem, bIz. 37.
44. Ibidem, blz. 9.
45. I.H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, (3e

druk, Den Haag 1947), blz. 74-75; OBUnr. 527.
46. OBU nr. 528; S. Muller Fz., Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht (Den Haag 1892),

bIz. 186, nr. 2. De datering op 1187-1188 is dubieus - een decennium eerder of later is niet
uitgesloten. Het stuk staat in een vroeg-dertiende-eeuwse versie van het cartularium, het
zogenaamde cartularium van Bondam, naar een Iatere eigenaar genoemd, zie Muller, Cartula
rium, blz. xxxix e.v.

47. Muller, Cartularium, nrs.121, 122, biz. 157-160 en OBUnrs. 709, 710. Deze stukkenkomen uit
het zogenaamde Tweede Cartularium van l.et Liber Donationum, dat tussen 1226 en 1243 is
geschreven, Muller, Cartularium, bIz. xxxv.

48. OBU nr. 738 (oktober 1225).
49. Aan Utrechtse zijde was dit Otto's broer, Heer Herman van Lippe, die tijdens de afwezigheid

van de bisschop in vroeger jaren het bestuur van het bisdom had waargenomen.
50. H.P.H. Jansen, Emo, tussen angst en ambitie. Een Groninger abt in de dertiende eeuw

(Utrecht 1984), bIz. 37.
51. OBU nr. 736 (juni 1225).
52. OBU nr. 740 (26 januari 1226).
53. De constructie lijkt sprekend op die betreffende de Veluwe waarover de keizer in 1196besliste,

zie OBU nr. 527.
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54. Steenderen vormde later een onderdeel van de bannerheerlijkheid Bronkhorst, zie E.J. van
Ebbenhorst Tengbergen, Bronkhorst, korte historie van stad en heerlijkheid (Zutphen 1965).

55. Zie OBU nr. 741 (27 januari 1226) en hiervoor, bijlage 1A.J.A.E. Kuys, 'De landsheerlijkheid
van Gelre en Zutphen tot 1423',in: (Nieuwe)Alqemene Geschiedenis derNederlanden, deel II
(Haarlem 1982),biz. 329.L.A.J.W.Sioet, Oorkondenboek der graafschappen Gelreen Zutphen
(Den Haag 1872-1876) nr. 488, noot en aldaar nr. 480 waaruit blijkt dat de aan de graaf
beloofde hoven bezit van St. Jan waren. Hijmeent dat Eist en St. Odilienberg de graafwerden
gegeven inplaats van de toegezegde hoven die de bisschop van het Kapittel van Sint Jan te
Utrecht voor hem zou kopen volgens het compromis van 1226.
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stond met de benoeming van zoontje Dirk tot ambtman van Essen. Afgezienvan het feit dat
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77. Ibidem, biz. 621 en zie ook biz. 623, 627.
78. Ibidem, biz. 628.
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in verschillende streken tot inmodeme tijd, B.S.Slichervan Bath, 'Middeleeuwsewelvaart' in:
Geschiedenis van Friesland, (2e druk, Leeuwarden 1980), biz. 205, 214. Zie ook Ph.M.
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159



Rindeloopen, Bij afwezigheid van de koopman of schipper beheerde diens vrouw het boeren
bedrijf. lets vergelijkbaars in Kampen, Kamper Schepenacten, nr. 28.
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105. Elten stootte in de dertiende eeuwhet hele Naardingerland af, maar bedong van Floris Veen

erfpacht, Gosses en Japikse, Handboek, biz. 104; Werden verkocht, na al eerder de meeste
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Boersma,Groningen 1040,biz. 102.De abdij Lorsch verkocht in 1229 haar bezit in de Betuwe
aan de graaf van Gelre. Deze verleende aan het centrum daarvan, Gendt, al v66r 1233 een
(enigszins beperkte) stadsbrief: Gendt 750jaar stadsrechten (Gendt 1983), biz. 11 e.v. De
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maar dat is geen middeleeuwse naam; een kronkelig Tuinpad vonden wenog inTerneuzen, aan
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