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Inleiding

Er zijn diverse factoren te noemen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van
Kampen. Deze zijn vooral van geografische, geologische en hydrografische aard. Maar
centraal stond natuurlijk de mens, die vanuit de in de middeleeuwen bestaande maat
schappelijke structuur, deels rekening houdend met, deels ingrijpend in bovengenoemde
factoren, bevruchtend op dit ontstaan heeft ingewerkt. De bed.: elingvan dit artikel is om
eerst een globaal overzicht te geven van genoemde materiels factoren, om daama in
grote lijnen te schetsen, hoe de mens door verkaveling, ontginning en bedijking op deze
factoren heeft ingespeeld, daarmee de grondslag leggend voor het ontstaan van Kampen.
In een van de oudst bewaarde handschriften met betrekking tot Noord-West Overijssel,
enige honderdenjaren voor de geboorte van de stad Kampen geschreven, lezen we over
een geestelijke Gerwardus genaamd, die aan het klooster Lorsch in Duitsland, onder
meer een deel van zeker broekland in Salland schenkt, 'ubi Hisla flumen confluit inmare',
daar waar de IJssel in zee (het Almere) stroomt.' Alhoewel de zee in die tijd nog tamelijk
ver van het latere Kampen verwijderd was, worden hier in een adem drie van de
belangrijkste materiele factoren genoemd, die aan de wieg van de stad Kampen hebben
gestaan. Het broekland, de IJssel en de zee.

1. De bodemkundige grondslag"

Hoe zag de bodem van het pre-stedelijke Kampen en zijn omgeving er uit? Ten westen
van de IJssel was dat veen en nog eens veen, dat als gevolgvan overstromingen met een
laag klei was overdekt.
Dit betreft onder meer de Broeken en Maten bij Kampen. Naar het zuiden toe, richting
Oosterwolde en Elburg, wordt het veengebied, waar Kamperveen zou ontstaan, begrensd
door de uitlopers van de Veluwse stuwwal. Aan de noordkant, over de huidige IJssellag
weer een groot - klei op veen - gebied dooraderd met vertakkingen van de IJssel, dat
later het Kampereiland werd genoemd. Almet al was dit geen aantrekkelijk gebied voor
bewoning. Daarvoor waren de rivierduinen beter geschikt die zich ten oosten van het
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latere Kampen, aan de andere kant van de IJssel bevonden. Ret zijn de zandige hoogten,
ofrivierduinen van IJsselmuiden, Oosterholt en wat zuidelijker die van Wilsum. Op deze,
al duizenden jaren voor het begin van de jaartelling gevormde, vanuit drooggevallen
rivierbeddingen opgestoven duinen, werden sinds de vroege middeleeuwen de buur
schappen IJsselmuiden, Oosterholt en Wilsum gesticht. Deze buurschappen lagen op
hun beurt weer aan de rand van een ander uitgestrekt veengebied, de Sallandermark, dat
later Mastenbroek werd genoemd. Ret was als gemeenschappelijk weidegebied bij de in
de omliggende buurschappen gelegen oudhoevige, oorspronkelijke erven in gebruik."

2. De IJssel en de zee

Wat voor rol speelden de IJ ssel en de zee in de pre-stedelijke fase van Kampen? Door een
voortdurende stijging van het zeewater als gevolg van een geleidelijk warmer wordend
klimaat, na de laatste IJstijd, waren in het mondingsgebied van de IJssel en de Vecht
uitgestrekte veengebieden ontstaan.' Onder invloed van een vooral door stormvloeden"
steeds meer opdringende zee werd het veen weer grotendeels afgebroken en vormde
zich in dat gebied een groot merencomplex, door de Romeinen Flevo-meer genoemd.
Wat de IJssel betreft, deze moet aanvankelijk een vrij rustige rivier zijn geweest met een
ondiepe bedding. Pas nadat in de laat-Romeinse tijd de Nederrijn verbinding met de
Oude-IJssel had gekregen, nam de stroomsnelheid toe. Dit laatste werd mede ver
oorzaakt door het steeds dichter bijkomen van de zee. De rivier kon zich daardoor dieper
in zijn bedding inslijpen, vooral nadat men begonnen was de rivieren te bedijken.
Hierdoor nam de bevaarbaarheid toe.
Dit heeft natuurlijk een belangrijke rol in het ontstaan van Kampen gespeeld.

3. De maatschappelijke grondslag

Over bewoning in de Romeinse tijd in het overwegend uit water en veen bestaand gebied
van het latere Kampen en zijn omgeving, is weinig bekend. In de Noordoostpolder is wat
Romeins en Fries, zogenaamd terpenaardewerk gevonden, maar geen duidelijke sporen
van bewoning." Uit IJsselmuiden is een met de hand gevormd potje bekend, dat ver
moedelijk uit de Romeinse tijd dateert," Ook in het wat zuidelijker gelegen gebied van de
IJssel, bij Zwolle en omgeving, is Fries terpenaardewerk gevonden." Een en ander wijst in
ieder geval op een penetratie van mensen uit het noordelijk kustgebied. Dit kan met
handel op de Romeinse gebieden in het zuiden in verband hebben gestaan. Nadat de
Romeinen zich uit het zuiden van OrtS land hadden teruggetrokken, raakte het gebied van
Salland en de Vechtstreek, waar de Chamaven hun woonplaatsen hadden, als gevolgvan
een toen op gang gekomen volksverhuizing,"geheel of bijna geheel ontvolkt. Pas met het
opdringen van de Karolingers naar het noorden en na afloop van de oorlog van Karel de
Grote tegen de Saksen, omstreeks 800, begon een nieuwe fase in de bewoningsge
schiedenis van Salland en de Vechtstreek. Bossen op de hogere gronden werden gekapt
en boerderijen (hoeven) gesticht.
Op deze hogere gronden werden ook de zaadakkers, de essen aangelegd. Onder invloed
en leiding van het Karolingische bewind onstond zo een geheel nieuwe agrarische
structuur. Deze hield onder meer in dat alle hoeven een vaste grootte kregen van 16
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morgen of ongeveer 20 ha." Dit werd de Sallandse hoeve. De boerderijen (hoeven)
bundelden zich tot buurschappen. De in deze buurschappen gelegen onontgonnen,
meest lagere gronden, werden in gemeenschappelijk gebruik genomen door de bezitters
van de oorspronkelijke hoeven. Zo ontstonden wat later "marken" werden genoemd.'?"
Ret grote gebied van Mastenbroek moet bij meerdere, namelijk bij de rondom ontstane
buurschappen tot aan Windesheim toe, in gebruik zijn gebleven. Hieruit heeft men
afgeleid dat in dit gebied een grote marke Salland moet hebben gelegen, waaruit later
kleinere marken zijn afgesplitst.
Dat is ook de reden geweest waarom Mastenbroek later onder de bezitters van de
oorspronkelijke hoeven uit deze omliggende buurschappen is verdeeld." De vraag wie
over de gronden bij Kampen kon beschikken staat hiermee direct in verband.

4. De kerkelijke grondslag

Met de vestiging van het Karolingische gezag in het noordelijk deel van Salland, om
streeks 800, of mogelijk zelfs nog enige decennia eerder, werd ook de basis gelegdvoor
een kerkelijkbestuur op Christelijkegrondslag. De eerste stichting van een kerk ofkapel
vanuit het bisdom Utrecht, heeft in de buurschap Zwolleplaats gehad.
Bekend is dat in 1040de bisschop van Utrecht, Bernoldus, de kerk van Zwolleaan het
kapittel van Sint Lebumus te Deventer schenkt. De akte waarin dit staat is vals, maar de
inhoud wordt als echt beschouwd. Ret kapittel krijgt het recht tot benoeming van de
pastoor in Zwolleen de beschikking over de kerkelijke tiendcn in die parochie. Vanuitde
kerkvan Zwollevolgden in deverder afgelegenbuurschappen nieuwekerkstichtingen als
gevolg van een zich geleidelijk uitbreidende bevolking. Omstreeks 1050moet de een
beukige tufstenen kerk van Wilsumzijn gebouwd. Dezewerd op haar beurt de moeder
kerk van de omstreeks 1200gebouwde tufstenen SintNicolaaskerk inKampen.Normaal
is dat een nieuwe kerk gesticht wordt op het grondgebied van een bestaande parochie en
dat de nieuwe parochie gevormd wordt uit de oude." De tienden van de nieuwe paro
chies bleven bij de proosdij in Deventer, als eigenaar van de moederkerk Zwolle.Kampen
en Kamperveendie beide onder deparochie vanWilsumbehoorden, werden kort na 1213
samengevoegd tot de nieuwe parochie Kampen. Dat geeft duidelijk de nauwe relatie
tussen Kampen en Kamperveenweer, maar ook hoe belangrijk Kampen toen al aan het
worden was. Dat laatste blijkt ook uit het feit dat de jaarlijkse kerkelijke visitatie, de
seend, vanWilsumnaar Kampenwerd verplaatst." Denauwe band die er tussen Wilsum
en Kampen heeft bestaan kan ook worden afgeleid uit het oudst bewaard gebleven
burgerrecht vanWilsum.Daaruit blijkt dat burgers van Wilsumdie in Kampenhun werk
hadden wel als tot de stad Wilsum behorende burgers werden beschouwd." Tot de
kerkelijke grondslag van Kampenbehoort vanzelfsprekend ook het tufstenen kerkje van
Kampen uit circa 1200,waarvan in 1961162een restant is opgegraven." Ret was de
oudste voorloper van de huidige Boven- of Sint Nicolaaskerk. Opvallend is de klaver
bladvormige afsluiting die dit kerkje aan de koorzijde heeft gehad. Dat zou op invloeduit
het Rijnland (Keulen) wijzen. Ret gaat mij echter te ver om, zoals weI wordt gedaan,
daarmee ook de bouwers, c.q.de bouwheren en de eerste bewoners van Kampenmet het
Rijnlandte verbinden. Een klaverbladvormigeafsluitingbezat eveneens de uit omstreeks
1175daterende tufstenen Sint Nicolaaskerk van Vollenhove." Ook de Sint Nicolaas- of
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Bergkerk in Deventer, die uit het begin van de 13e eeuw stamt, he eft klaverblad togen aan
de zuidertoren die eveneens van een Rijnlandse stijl getuigen.

Er zijn meerdere voorbeelden aan te wijzen in Nederland van tufstenen kerken met
klaverbladvormige afsluitingen.

Overigens was het eenschepige kerkje in Kampen niet zo groot als aanvankelijk werd
gedacht. Opvallend bij de opgraving in de Sint Nicolaaskerk in Kampen was ook de
vakkundige wijze van fundering van het tufstenen koorgedeelte. Deze bestond uit keien
die op een houtfundering lagen van kleine, betrekkelijk dunne, liggende palen met
kespen erover." Opmerkelijk is nog dat de vloer van de tufstenen kerk in Kampen op
circa 1.65 plus N.A.P. lag. Interessant in dit verb and is wat Halbertsma in zijn verslag van
de opgraving van de St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg vermeldt omtrent de zorvul
digheid inzake de fundering van tufstenen kerken. 'Klaarblijkelijk week men in die tijd
zelden afvan een vaste regel, een bouwwerk nimmer op verontreinigde of slappe grond
te zetten en desnoods grondverbetering toe te passen door middel van schoon zand,
schelpen, keien, grind of tufsteengruis'." In Vollenhovewas de oudste tufstenen kerk
gefundeerd op zwerfkeien. Ook de toren van Hasselt staat op een laag van brokken
veldkeien en mortel. Watde fundering van haaks op elkaar liggendepalen betreft, die is
ook bij opgravingen in 1987 en 1988 in Kampen, bij huizen aan de Oudestraat, de
Hofstraat en de Boven Nieuwstraat geconstateerd." Dat de kerk in Kampen op een
slappe klei-met-veenondergrond was gebouwd, kan daarom volgens mij niet worden
gebruikt als argument met betrekking tot de herkomst van de eerste bewoners.
Ookde naam van de patroonheilige van deze kerk, SintNicolaas, is van belang voor het
onderzoek naar het ontstaan van Kampen. Sint Nicolaas was de beschermheilige van
vissers, schippers en kooplui. Wevinden kerken met deze patroonheilige vooral in die
gebieden waar veel zeevarende lieden woonden. Het feit dat Sint Nicolaas als patroon
heilige is gekozenvan de eerste kerk in Kampen,die omstreeks 1200dateert, dus nog uit
de tijd voor de stadsvorming, zegt natuurlijk veel over de eerste bewoners daar. Het
moeten weI voor het merendeel mensen zijn geweest die zich met visvangst en handel
hebben beziggehouden. Het gebruik om Sint Nicolaas als patroonheilige te benoemen
komt pas na 1100in gebruik.

5. De ontginningen en de bedijkingen

Na de lIe eeuwwaarin de economische en bestuurlijke ontwrichting in Nederland door
overvallenvan de Noormannen veroorzaakt, zo goed mogelijkis hersteld, begint met de
12e eeuw een nieuwe periode van uitdagingen, nu door de natuur. Kronieken melden
grote overstromingen en twee belangrijke stormvloeden, die van 1164en 1170.Over
spoelingen van de zee richtten rampzaligevemielingen aan in het noordelijk kustgebied
en in Staveren.
Grote groepen boeren en hun familie, in Holland en Friesland, raakten dakloos en
verstoken van land." De 12e eeuw is ook een periode geweest waarin men op grote
schaal begon met de ontginning van nog ongebruikt liggendewoeste gronden" en met
het onder contr6le brengen van rivieren door de aanleg van dijken.
Daar zal een groeiend bevolkingsoverschot, op zijn beurt veroorzaakt door verbetering
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van landbouwmethoden, toe hebben bijgedragen. Deze ontginningen blijken o.a. uit de
schenking van novale tienden in Salland door de bisschop van Utrecht aan de proosdij
van Deventer. Een eerste vermelding is van 1169.22 Nieuwe schenkingen volgden in 1178
en 1207.23
Dit wijst duidelijk op het in gebruik nemen van pas ontgonnen land. Aangenomen mag
worden dat de al in de 11e eeuw in Holland en later in Utrecht begonnen ontginningen
daarbij als voorbeeld en stimulans hebben gediend. Ook de hiervoor genoemde storm
vloeden, waardoor grote groepen, vooral Hollandse en Friese boeren, aan nieuw land
moesten worden geholpen, hebben daarbij natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Door
de verwerving in 108624 door de bisschop van Utrecht, van het graafschap Islegowe,
waarvan wordt aangenomen dat dit Salland omvatte, waren hij en zijn opvolgers in de
gelegenheid landzoekende Friezen en Hollanders, de uitgestrekte veengebieden daar te
laten ontginnen. Dit ging niet altijd zonder strijd met andere al of niet vermeende
rechthebbenden gepaard.
Devraag kan gesteld worden in hoeverre de ontginning van woeste gronden het ontstaan
van juridische omschrijvingen van rechten in gemeenschappelijke gronden hebben
bemvloed, Het beginnen van ontginningen van woeste gronden moet, indien het gronden
betrof die in gemeenschappelijk gebruik waren, vooraf zijn gegaan door een vaststelling
van ieders rechten in deze gemeenschappelijke gronden, m.a.w. de marke is dan juri
disch ontstaan. Aankolonisatie van Friezen en Hollanders ligt het ontstaan van Kamper
veen en Hollanderbroek ten grondslag. Over hetjaar waarin deze moet zijn aangevangen
heerst onzekerheid. Denken we aan de stormvloeden van 1.164en 1170, dan zou dat
tussen 1164en 1171kunnen zijn geweest. Bisschop van Utrecht was toen Godefridus van
Rhenen (1156-1178?) . Deze bouwde omstreeks 1170 een kasteel te Vollenhove. Dat
bisschop Godfried mogelijk de stichter van Kamperveen is geweest, kan ook blijken uit
het feit dat hij in 1165,dus eenjaar na de stormvloed van 1164aan een groepje Friezen uit
Lammebruke een stuk grond tussen Oude Linde en Kuinder schenkt. Ze mogen er ook
een kerk bouwen." Wanneer we bedenken dat de Sint Nicolaaskerk (Bovenkerk) van
Kampen omstreeks 1200 is gebouwd en dat de bevolking zich dan al behoorlijk moet
hebben uitgebreid, dan zal de eerste vestiging in Kampen zeker niet na 1170 hebben
plaats gevonden. In Kampen is tijdens opgravingen in 1988aan de Hofstraat een gedeelte
van een houten huis blootgelegd, dat op grond van dendrochronologisch onderzoek in de
laatste helft van de 12e eeuw kon worden gedateerd." De eerste huizen in Kampen zijn
zeer waarschijnlijk niet aan de Hofstraat gebouwd, maar aan de kant van de Oudestraat.
Een aanvang van de bewoning in Kampen, v66r die van Kamperveen, mag dan ook niet
worden uitgesloten. Het eerste wat de jonge nederzetting Kampen heeft gedaan is zich te
beveiligen tegen rivieroverstromingen door de aanleg van dijken. Beveiliging tegen de
zee kwam pas later.

6. De Topografie en het embryo van Kampen

Dat het gebied van de oude stad Kampen al ver voor de verkrijging van stadsrechten in
gebruik moet zijn gekomen, kan onder andere ook uit het verloop van het straten en
huizen patroon, in combinatie met de percelering van het gebied van de Maten bij
Kampen worden afgeleid. Een verlenging richting stad, van de door de bastionsgracht
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(de stadssingel) afgesneden perceelssloten in de Maten en een verlenging van de
Broederstraat, Sint Jacobsteeg, Morrensteeg en Geerstraat, in de richting van de Maten,
geeft een serie snijpunten welke op een rechte lijn liggen die praktisch met de stadsmuur
samenvalt (zie kaart). Deze lijn vormt samen met de BroederstraatJBroederweg, de
Oudestraat en de GeerstraatiCellebroedersweg een rechthoekig blok ter grootte van
ongeveer12 ha. Dit moet het embryo zijn waaruit later de stad Kampen is ontstaan. V66r
de stadsvorming waren de BroederstraatJBroederweg, de Sint Jacobsteeg, de Morren
steeg, de Speldemakerssteeg/Ekstersteeg, nu Burgwalstraat en de Geerstraat/Celle
broedersweg kavelsloten die doorliepen tot in de Maten en waarvan de restanten daar
nog in 1818 aanwezig waren." Ook het gedeelte van het blok tussen de Speldemaker
steeg/Ekstersteeg en de GeerstraatiCellebroedersweg, was onderverdeeld in drie kavels.
Dat blijkt uit de restanten van perceelsloten in de Maten. Het feit dat de kavelsloten op de
westgrens bij de overgang van de Maten een knik vertonen, wijst er op dat er eerst een
verdeling van het grote blok heeft plaats gevonden, waama de kavelsloten zijn door
gegraven in de Maten. Deze kavelsloten kunnen als ontginningssloten worden opgevat.
De verkaveling van het blok van circa 12 ha zal weI direct na de vorming ervan door de
landmeter hebben plaats gevonden. De daardoor onstane stroken of kavels werden
.Jcampen'' genoemd. Deze benaming ging later over naar de stad. In het grote blok van 12
ha verdient de Speldemakersteeg/Ekstersteeg nog bijzondere aandacht. Gezien het
enigszins kromme en schuine verloop van deze steeg en het feit dat het later ontstane
straten - c.q. huizenpatroon aan deze steeg is aangepast, moet de Speldemakerssteeg/
Ekstersteeg een oude waterloop of eventueel een restant drarvan zijn geweest.
Anders gezegd, wanneer deze oude waterloop er niet was geweest, had de landmeter de
kavelsloot daar meer evenwijdig aan die van de Morrensteeg en Geerstraat gelegd. Wat
betreft de ten noorden en ten zuiden van het blok van 12ha, langs de Oudestraat gelegen
gronden, het volgende. Uit de aanwezigheid van perceelsloten in de Maten, ten zuiden
van de Cellebroedersweg, blijkt dat er ook naar het zuiden toe kavelsloten zijn gemaakt
vanaf de Oudestraat. Deze straat, c.q. dijkvormde een oude verbindingsweg van Brunne
pe met Wilsum,waar zich de oorspronkelijke parochiekerk beyond. De landmeter heeft
hier volgens mij niet eerst een rechthoekig blok gemaakt dat daarna in kleinere kavels is
gesplitst omdat het individuele kavels betrof. Dekavelsloten werden vanaf de Oudestraat
recht naar de Maten gegraven als ontginningssloten. Een van deze kavels, volgens mij de
voorslag van de landsheer, koos men circa 1200 uit voor de bouw van het tufstenen
Sint-Nicolaaskerkje. Aan de noordkant van het blokvan 12ha was de situatie ook niet zo
gunstig voor het maken van grote kavels. Daar stuitte men op de al eerder van Brunnepe
uitgegane verkaveling. Hierdoor ontstond tussen de latere Botervatsteeg en de Breeder
straat een onpraktisch driehoekig reststuk. Daar werd later een bestuurscentrum geves
tigd. Kennelijk was de plaats waar het grote blok van 12 ha werd gevormd de meest
gunstige plek,wat hoogteligging en diepte van de kavels, maar ookwat de ruimte naar het
water toe, de kade, betreft, voor de vestiging van nieuwe bewoners en de bouw van
huizen. Interessant is nog de loop van de kavelsloot ten zuiden van de Speldemakers
steeg/Ekstersteeg. Deze vertoont een plotselinge knik in de Maten naar het noorden.
Deze knik kan worden verklaard vanuit het feit dat de kavel tussen deze sloot en de
Speldemakerssteeg aan de Oudestraat veel kleiner was dan de twee daar ten zuiden van
gelegen kavels. Was de Kavelsloot met de scherpe knik recht door getrokken dan zou de

169



kleinste kavel teveel grond in de Maten hebben gekregen, meer dan waar deze op grond
van zijn grootte recht op had.

7. De eigendom van de grond

De eerste bewoners van Kampenkonden zich natuurlijk niet zo maar ergens een plekje
grand uitzoeken om te gaan wonen. Daar was toestemming van de eigenaar, C.q. de
eigenaren van de grond voor nodig. Wie was eigenaar van het gebied van Kampen?
Gezien tegen de achtergrond van de middeleeuwse maatschappelijke structuur zijn er
twee mogelijkheden.
A. De grond in Kampenwas van de landsheer, als behorende tot zijnwildban of regaal.
E. De grond in Kampenbehoorde tot de oorspronkelijke grote marke Salland,waarvan

Mastenbroek een reststuk vormde. Indien B. toepasselijk is kunnen weer twee moge
lijkheden worden onderscheiden.
E.1. De grand was van de oorspronkelijke marke Salland afgesplitst en maakte deeI

uit van een van de daaruit ontstane nieuwe marken, zoals o.a. IJsselmuiden,
Oosterholt en Wilsum.

B.2. De grond maakte deel uit van het restant van de marke Salland (Mastenbraek).
Wezullen deze verschillende mogelijkheden wat nader bekijken.

AdA. Er pleiten enkele argumenten tegen de veronderstelling dat de landsheer, in casu
de bisschop van Utrecht, eigenaar van de grond in Kampenwas.

1.Debisschop blijkt later maar weinig tinsen van grond in Kampente bezitten. Degrond
daar is dan hoofdzakelijk in handen van particulieren."

2. In 1284 opponeert de mark van Sallandia (Mastenbroek) bij bisschop Johan van
Nassau (1267-1288)tegen het gebruik door Kampen van het Sint-Nicolaasbroek" Dat
kan alleen maar betekenen dat deze marke van mening was dat zij rechten op het
Sint-Nicolaasbraek kon laten gelden en dat de voorganger van de bisschop, Hendrikvan
Vianden (1250-1267) ten onrechte dat broek aan Kampen had gegeven. Kennelijkwas
Hendrik van Viandenvan mening geweest dat dit broek tot het regaal van de landsheer
behoorde. Ongetwijfeldis dit verschil van mening een van de oorzaken geweest van het
ontstaan in 1330van een oorlog in Salland omMastenbraek, waaraan ook verschillende
steden deelnamen aan de kant van de heren VanVoorst tegen de bisschop." De positie
van Kampen in deze oorlog is niet geheel duidelijk. Opvallend is wel dat wanneer de
bisschop als overwinnaar uit deze oorlog te voorschijn komt, de steden Zwolle,Hasselt,
Genemuiden, IJsselmuiden en Wilsummet hun kerspelen zware boetes moeten betalen,
terwijl Kampen niet wordt genoemd. Als bisschop Jan van Arkel in 1362Kampen heeft
overgehaald om aan de oorlog tegen de heren VanVoorst deel te nemen, wordt in een
overeenkomst uitdrukkelijk bekrachtigd dat Kampen het Sint-Nicolaasbroek mag be
houden, hetgeen ditmaal ook door de erfgenamen van Mastenbroek wordt onder
schreven.:" Dezen leggen zich dan kennelijk bij een voldongen feit neer. Kampen krijgt
bovendien 'de Eijlanden', de Kampereilanden. Het deelt echter niet mee in de verdeling
van Mastenbroek. Dit is door velen in navolging van Van Doominck zo uitgelegd dat
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Kampen in plaats van zijn aandeel in Mastenbroek de Kampereilanden he eft gekregen."
Volgens mij had Kampen helemaal geen recht op toedeling in Mastenbroek. Het had
immers geen oudhoevige erven op zijn grondgebied. Indien dit weI het geval zou zijn
geweest, zou dit betekend hebben dat het voordeel aan grond in Mastenbroek, als gevolg
van het afstand doen Van Kampen van zijn rechten daar, geheel aan de overige erf
genamen van Mastenbroek ten goede zou zijn gekomen en dat de bisschop de prijs
daarvoor moest betalen met de afstand aan Kampen van de Kampereilanden, welke
eilanden tot zijn regaal behoorden. Deze eilanden waren volgens mij de prijs die de
bisschop moest betalen voor het deelnemen van Kampen aan de oorlog tegen de heren
Van Voorst.
Kampen heeft wel, net als de andere steden, voor zijn burgers weidegrond in Masten
broek in gebruik genomen. Meestal werd bij verdeling van gemeenschappelijk gronden,
door de landsheer met de belangen van ongewaarde burgers rekening gehouden, maar de
bisschop werd dan wel genoodzaakt de toegedeelde grond uit zijn eigen toedeling of
bezit te compenseren." Zo ook in het geval van Mastenbroek. In de genoemde over
eenkomst komt een bepaling voor dat Kampen de grond welke zijn burgers weder
rechtelijk in Mastenbroek in gebruik hadden genomen en als gevolg van de v66r de
verdeling plaats gehad hebbende ruiming weer hadden moeten afstaan, terug zou krij
gen. Maar wel voorzover dat de verdeling van Mastenbroek niet zou hinderen m.a.w.
indien de erfgenamen het goed vonden. Eventueel zou Kampen in 'het Broek' gecompen
seerd kunnen worden door de bisschop." Zoveris in ieder gevalwel duidelijk, dat indien
het Sint-Nicolaasbroek, dat om (bij) Kampenlag,niet tot het regaal van debisschop heeft
behoord, maar bij de marke Salland, hetgeen uit de gang van zaken volgens mij kan
worden afgeleid, ook het gebied van Kampen niet tot het regaal van de bisschop kan
hebben behoord, maar bij de marke Salland. Blijftnatuurlijk de vraag of het gebied van
Kampen tot een van de omliggendemarken heeft behoord, of to! de onverdeelde marke
SaIland (Mastenbroek). Indien het laatste het geval is geweest, dan moet het gebied van
Kampen, v66r het aan de eerste bewoners in gebruik werd gegeven, tussen alle erf
genamen van de marke Salland, dat waren er enige honderden, zijnverdeeld. Daar ga ik,
gezien de percelering, niet van uit. Blijft over de vraag tot welke marke het gebied van
Kampenheeft behoord. Tot die van IJsselmuiden, Oosterholt ofWilsum.Van een aparte
marke Kampen kan toen natuurlijk nog geen sprake zijn geweest. Er was immers nog
geen bewoning,dus geen bestuurscentrum. Er zijn enkele belangrijke argumenten aan te
voeren waarom Kampen oorspronkelijk tot de marke van Oosterholt en daarmede ook
tot het kerspel en schoutambt van Wilsumheeft behoord.

1. De marke Oosterholt lag praktisch geheel langs de IJssel tegenover het gebied van
Kampen.

2. De oudste verbinding van Kampenmet het gebied aan de rechterkant van de IJssel
was eenveer dat bij deKorenmarkt aanlegde en Oosterholt met Kampenverbond.Aan
de overkant lag de veerstal.35

3. In de buurschap en marke Oosterholt was de abdij van Essen de grootste grond
bezitster." Zebezat er 19%waren van de 30die Oosterholt groot was. Het bezit van de
abdij Essen daar omvatte 6 goederen:
- Grotezeinen goed met 7waar.
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- Vossen goed met 2 waar.
- Clawes goed te Sonnenberg met 2 waar.
- Hazenherberten goed met V, waar.
- Alten Dobbelers goed met 6waar.
- Mansus alius met 2 waar.

4. Dit bezit van 6 onroerende goederen van de abdij Essen in Oosterholt kan .de
verklaring vormen voor het door de landmeter in Kampenuitgemeten grote blok van
circa 12 ha, dat ten behoeve van de bezitters van de 6 goederen in Oosterholt in 6
stukken is onderverdeeld.
De overige erfgenamen van Oosterholt hebben dan ieder een individuele kavel vanaf
de Oudestraat naar de Maten gekregen. De landsheer had recht op een voorslag van
1/10 van de totale hoeveelheid te verdelen grond in Kampen. Op zijn kavel werd
omstreeks 1200de Sint Nicolaas (Bovenkerk) gebouwd.

5. De parochie van Kampen is van die van Wilsumafgesplitst.
6. De familie Dobbeler die o.a. gegoed was in Oosterholt en Kampen heeft belangrijke

functies in Kampen bekleed."

8.Waar kwarnen de eerste bewoners vandaan ... ?

Gezien het hiervoor beschreven kader waarin de eerste verkavelingvan het gebied van
Kampenheeft plaats gevonden, ga ik er van uit dat de eerste bewoners van Kampenuit
een niet te verre omgeving afkomstig zullen zijn geweest. Dus geen uit Holland of
Friesland gekomen landverhuizers of uit het Rijnland vertrokken kooplui of vracht
vaarders. De grondheren d.w.z. de eigenaren of bezitters van de hoeven in Oosterholt
hebben natuurlijk gebruik gemaakt van demogelijkheid,hun door de verkavelingvan het
gebied van Kampen geboden, om de op hun eigen goederen, die ze niet alleen in de
buurschap Oosterholt bezaten, wonende, en daarvoor in aanmerking kornende perso
nen. c.q.gezinnen, naar de nieuwekavels over te plaatsen, of daarvoor in de gelegenheid
te steIlen. De grond in Kampen rnoest aIlereerst door middel van ontginningssloten
bruikbaar worden gemaakt.
Daar kunnen ook horigen voor ingezet zijn.De uitgekozen huisplaatsen zalmen hebben
moeten ophogen en beschermen door dijkaanleg.De liggingvan dehuisplaatsen langs de
Oudestraat en bij de IJsseloever, moet uiteraard zeer aantrekkelijk zijn geweest voor
mensen die zich met visserij, vrachtvaart en handel bezig hielden ofwilden gaan bezig
houden. Ook daarvoor zullen de grondheren in de eerste plaats mensen uit hun eigen
domein of relaties hebben aangetrokken. Aanvankelijkzal echter ook de landbouw en
veeteelt een zekere rol hebben gespeeld. Aangestoken door voorbeelden uit eerder
ontstane handelsplaatsen, zuIlende meest ondernemende grondheren of hun meiers, in
de geest van huidige projeetontwikkelaars, kapitaal, kennis en arbeid bij elkaar hebben
gebracht, die gericht zijngeweest op de grote mogelijkheden die Kampengeleidelijkaan
is gaan bieden, van vrachtvaart, handel en zeevisserij (Ommelandvaart). In gelijke tred
daarmee hebben zich diverse ambachten kunnen ontwikkelen.Een en ander sluit natuur
lijk niet uit dat ook mensen uit verder afgelegen gebieden zich op den duur in Kampen
zijn gaan vestigen.
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Het Veluwemeer, 191)9.
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