
HET GEBRUIK VAN PAARDEN IN ZEVENTIENDE-EEUWS KAMPEN.

E.G. van Vliet

Wezullen er waarschijnlijk nooit achterkomen of onze zeventiende-eeuwse voorouders
elkaar alpaardemoppen verteld hebben. WeIstaat vast dat het paard indie tijdvan enorm
belang was. Zijnplaats in de samenlevingvan die dagen is te vergelijkenmet die van de
auto in de huidige maatschappij.
Uit de Kamperhistorische bronnen komt duidelijknaar voren dat de stedelijke overheid
zich intensief bemoeide met alles wat de paardenhouderij maar enigszins raakte. Zo
beheerste de magistraat bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vergunningen
stelsel, alle openbare middelen vanvervoer.Opgezette tijden maakte de stad opnieuwde
regels bekend die door ieder, die een geregelde wagendienst tussen Kampen en de
omliggende steden wilde onderhouden, dienden te worden nageleefd. Zowerd in 1616
nog eens benadrukt dat vervoersondernemers en hun knechten alleen aan de diensten
mochten deelnemen als zij een 'billet', een schriftelijke vergunning, konden torten'.
Verder was om de 'burgeren ende den reysenden man' te dienen, het bezit van eigen
paarden vereist die in een goede conditie moesten verkeren. De gedragsregels die de
voerlieden werden opgelegd,verraden dat het op reis soms ruig kon toegaan en dat het
overheidstoezicht bepaald niet overbodig was. Zo stond er een boete van drie goud
gulden op rijden in beschonken toestand. De voerman verbeurde hetzelfde bedrag als

Detail uit Stadsgezicht Braun en Hogenberg, 1575. - wagen met vierspan, links op de
voorgrond - Frans Walkate Archiej

geconstateerd werd dat hij onderweg zijnpassagiers uitschold, bedreigde of mishandel
de. Tijdens de reis van Kampen naar Zwolleen terug mocht alleen gepleisterd worden
met algemeen goedvinden van de reizigers. Een voerman die tegen de wil van zijn
passagiers toch stopte, kreeg niet alleen een boete van twee goudgulden, hij mocht
bovendien gedurende drie maanden niet rijden. Behalve een geldboete riskeerde hij een
rijverbod van zes maanden als hij uit 'moetwillicheyt ende ongeregeltheyt' de wagen zelf
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omver zou gooien. Aan de voerman meegegeven brieven en boodschappen dienden
dezelfde dag nog bezorgd te worden.
In de zomer moesten er elke morgen om zes uur wag ens klaar staan om naar Zwolle,
Hasselt en Genemuiden te vertrekken. Des winters waren de eerste afritten om acht uur.
De bij de opstapplaats aanwezige voerlieden bepaalden wie het eerst mocht rijden door
erom te dobbelen. Desondanks stond het groepjes reizigers vrij een voerman aan te
wijzen die hun aanstond. Tussen 1maart en 1 oktober reed er voor 21 stuiver een wagen
naar de genoemde steden. Als er meer dan vier passagiers waren, was het tarief vier
stuiver per persoon. In de wintermaanden waren die bedragen respectievelijk 32 en acht
stuiver. Kinderen jonger dan 12 jaar reden mee voor half geld. Voor schootkinderen en
pakjes die men onder de bank kon leggen, werd geen vrachtgeld geheven. De vrachtprijs
van grote pakken en koffers werd 'nae redelijckheyt' vastgesteld. Ondanks deze bepalin
gen was het voerlieden toegestaan om minder vrachtloon te vragen. Er waren ook enige
veiligheidsvoorschriften van kracht. Zo moesten de voerlieden op het wegdeel dat de
wagens door de stad aflegden, afstappen en naast de paarden lopeno Het passeren van de
IJsselbrug diende stapvoets te gebeuren. Als de paarden na hun dagtaak naar de weide
werden gebracht, moest de voerman ze met aan elkaar gebonden staarten langzaamaan
over de IJsselbrug leiden. Op overtredingen stond een boete van een goudgulden. Om te
zorgen dat de ordonnantie door de voerlieden werd nageleefd, stelde het stadsbestuur in
1617 een opzichter aan. Deze, een zekere Rijk Trommelslager, verdiende eenjaarsalaris
van 10 goudgulden en kreeg bovendien de helft van de boetes waarmee de voerlieden
bestraft werden."
Als de voerliedenordonnantie werd herzien bleven de regels ongeveer gelijk, maar
werden de vrachtprijzen aangepast. In 1646 bepaalde men dat aIle voerlieden in het
vervolg hun paarden met dubbele leidsels moesten mermen. In dit jaar waren vele
plaatsen al bereikbaar. Zo kon men gebruik maken van geregelde wagendiensten op
onder andere Hattem, Deventer, Zutphen, Harderwijk, Arnhem, Amersfoort, Vollenhove,
Steenwijk, Meppel en Groningen. Ook blijkt er al enig onderscheid in de zitplaatsen te
zijn aangebracht. Passagiers van een koets 'in de back voirwaerts varende', betaalden
enige stuivers meer dan degenen die achteruit reden."
Als men over contanten beschikte was het niet moeilijk om als voerman te worden
toegelaten. In 1648 verzocht voerman Jan Hendriksen de magistraat zijn zoon toe te
staan ook voerman te worden.' Het verzoek werd ingewilligd mits de jonge man zich zou
voorzien van een goed span - waarschijnlijk is hier een vierspan bedoeld - paarden,
een koets en een openjachtwagen. Bovendien moest hij over een eigen stal beschikken;
daarbij verbond hij zich om op bepaalde uren voor de stad wacht te lopeno
In 1626 liet de magistraat bij de plaats vanwaar de wagens vertrokken een bord plaatsen
waarop de complete voerlieden-ordonnantie te lezen was. De tekst was geschreven door
de Franse schoolmeester Anthoni van Calsbeeck." Deze schilderde eveneens een bord
met regels waaraan de 'piloten', de stadsloodsen, zich te houden hadden. Voor het
vervaardigen van de twee borden ontving de onderwijzer 48 Carolusgulden."
Uit de stedelijke boekhouding van 1664 blijkt dat enige magistraatsleden zich dat jaar
naar Groningen en Amersfoort begaven om daar overleg te plegen aangaande een snelle
postwagendienst tussen de genoemde steden," Vermoedelijk kregen zij gedaan dat
Kampen als halte in dit traject werd opgenomen want in 1665 betaalde de stad aan de
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Bord met brugtarieven, geschilderd door Anthonie van Calsbeek.
Stedelijk Museum Kampen.
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plaatselijke voerlieden 33 Carolusgulden en 9 stuiver, een bedrag dat wellicht als
schadevergoeding moest dienen voor de concurrentie die zij door de postwagen onder
vonden."
Als Amsterdam, waarmee een geregelde scheepvaartverbinding bestond, door strenge
vorst onbereikbaar was geworden, kon men in het laatst van de eeuw ook over land naar
deze stad reizen. In 1692gafhet stadsbestuur aan een maatschap van drie personen het
alleenrecht om, als de Zuiderzee zou zijn dichtgevroren, elke dinsdag een wagen naar
Amsterdam te laten vertrekken. De vergunning gold slechts voor een winter."

De erbarmelijke staat waarin de wegen zich bij slecht weer bevonden, was een door
lopende bron van zorg. Vooral de wegverbinding met Zwolle moet voor paarden en
reizigers een beproeving zijn geweest. Zo erg, dat de stadsbesturen van Kampen en
Zwolle in het voorjaar van 1638 een bijeenkomst belegden in's Heerenbroek om te
bespreken hoe men in de toekomst des winters beter 'tot malcanderen' zou kunnen
komen. In de herberg 'Het hooge Been' bogen afgevaardigden van beide steden zich over
het traject om de knelpunten op papier te zetten." Veel schot zat er echter niet in de
verbeteringen. Pas in april van het volgend jaar begaf de voltallige Kamper magistraat
zich, vergezeld van secretarissen en dienaren, in drie wagens naar Mastenbroek. Men
reed via de Oosterholtsesteeg langs de resten van het Kartuizer klooster tot 'Stercken
hagen' om te bekijken hoe het daar geplande nieuwe weggedeelte het best kon worden
aangelegd."
Door de toestand van de wegen, maar zeker niet in de laatste plaats door onverant
woordelijk handelen van voerlieden, kwamen regelmatig ongevallen VOOL Zo belandde
op de middag voor Pinksteren 1643de wagen van stadsvoerman RijkHoosebeen die de
Kamper 'cameners'" en rentmeesters van Zwolle naar hun woonplaats terugreed, in de
Mastenbroeker polder bij De Drie Bruggen, door een onvoorzichtige poging tot inhalen,
in het water van de Zeegraven. Hoewel zij er, naar het schijnt, met de schrik en een nat
pak afkwamen, lieten de hoge heren het er niet bij zitten en beschuldigden de voerman
van de andere wagen, Gerrit Straatje, van opzet; hij zou het inhalen hebben willen
verhinderen. Uit verscheidene, vaak tegenstrijdige getuigenverklaringen die tijdens de
uit deze gebeurtenis voortvloeiende rechtszaak werden afgelegd, valt de toedracht
enigszins te reconstrueren. Na de wagen van Straatje te hebben ingehaald, was voerman
Hoosebeen korte tijd blijven stilstaan. Een getuige had gezien dat enige heren waren
uitgestapt en 'haerwaeter affgeslaegen' hadden. Tijdens deze sanitaire stop.was Straatje
weer voorbij gereden. Vervolgensprobeerde Hoosebeen de nu voor hem rijdende wagen
opnieuw in te halen. Hij kwammet zijn paarden zo dicht bij de achterkant van de voorste
wagen dat de dieren af en toe tussen de wielen dreigden te geraken. Een getuige die als
passagier in de bakvan Straatjes wagen had gezeten, verklaarde dat hij gedacht had: 'Hier
wil niets goet van coemen'. Toen Hoosebeen eindelijk zijn kans schoon zag en de voorste
paarden van zijn vierspan naast de achterste van Straatje waren gekomen, zou de laatste
door een ruk aan de teugels de passerende wagen van de weg hebben gedrukt met het
gevolg dat deze kantelde en met de achterste paarden in het water terecht kwam. In
plaats van hulp te bieden, was Gerrit Straatje zo hard zijn paarden konden lopen
doorgereden. Toen een passagier de voerman gewezen had op het verdrinkingsgevaar
dat de inzittenden van de verongelukte wagen liepen, en hem had verzocht te stoppen,
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zou diens enige commentaar zijn geweest: 'Versupen sye, soe versupen sye'." Over het
oordeel van de rechters vernemen we jammer genoeg niets.

De trekschuiten die in de tweede helft van de eeuw een deel van het personenvervoer
naar Zwolle en Hasselt overnamen, maakten ook gebruik van paardentractie. De stedelij
ke overheid die het graven van de trekvaarten gedeeltelijk gefinancierd had, stelde aan de
exploitanten van de schuiten bepaalde eisen ten aanzien van de regelmaat van de dienst
en de passaglersaccommodatie." In 1665was schipper Teunis Slot die de schuitendienst
tussen Kampen en Zwolle onderhield, door ziekte of anderszins zijn paard kwijtgeraakt.
De stad hielp hem meteen uit de problemen door hem uit de opbrengst van de Trekvaart
een lening te verstrekken om een nieuw paard te kopen. De schipper zou het bedrag, 50 a
60 Carolusgulden, pas 'bij beter fortuin' moeten terugbetalen."

's Winters, als de weersomstandigheden het toelieten, maakte men graag gebruik van
sleden. Op de wintergezichten van Hendrik en Barend Avercamp is te zien dat velen zich
met paard en slede op het ijs begaven. Feestelijk bepluimde, stevige dieren trokken arren
met vrolijke gezelschappen, terwijl oude knollen voor lastsleden liepen of kleumend
onder een dekje stonden te wachten voor een wellicht als 'koek en zoopje' gebruikte slee.
Ook in de stad werd, zo gauw er voldoende sneeuw gevallen was, met allerlei sleden
gereden. Vermoedelijk omdat er na het invallen van de duisternis regelmatig botsingen
plaatsvonden, verbood de magistraat injanuari 1618 alle ingezetenen, na het luiden van
het waakklokje nog met 'peerde- ofte handtsleeden' op straat te rijden."
Voor verre sledetochten draaide men zijn hand niet om. Zo arriveerde op een middag in de
winter van hetjaar 1600eenjonge man in de herberg 'De Bruynvisch'. Hij kwam uit Sneek en
nam de 'sleeman' die hem gereden had, mee naar binnen. Dejongeman, een zekere Sybrand,
werd in Kampen terwijl hij dronken was, bestolen. Viade rechtszaak die daar het gevolg van
was, weten we dat de sleevoerder dezelfde avond weer op weg ging naar Sneek en dat
Sybrand de volgende dag met een andere slee zijn reis naar Amsterdam voortzette."

Detail stadsplattegrond Blaeu
- slepershuisje bij oprit brug-.
Frans Walkate Archie!
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Vele individuele reizigers verplaatsten zich te paard. Voor degenen die niet over een
eigen rijdier beschikten, bestond de mogelijkheid er in de stad een te huren. In 1604
bracht de waard van de herberg 'Het witte Cruyse' een Deventer burgemeesterszoon die
twee dagen bij hem gelogeerd had en die nu naar Deventer terug wilde rijden, in contact
met een zekere Hendrik van Aken. Deze verhuurde de Deventenaar voor 15 stuiver per
dag een bruin paard dat voorzien was van een nieuw zadel met toebehoren."

Terwijl het incidentele personenvervoer per slede ofmet een wagen en het verhuren van
rijdieren zich wellicht aan overheidsbemoeienis wisten te onttrekken, controleerde de
magistraat wel het gehele goederenvervoer. Zogenaamde slepers namen het transport
van vaten, balen en ander stukgoed binnen de stad voor hun rekening. Het vervoer yond
plaats met sleden - ook als er geen sneeuw lag - en wagens die door niet al te
florissante paarden getrokken werden. Als pied-a-terre beschikten de slepers over een
huisje buiten de Vispoort waarin zij bij slecht weer op een vrachtje konden wachten en
hun spullen opbergen. In 1639waren de stadsbestuurders na ter plaatse poolshoogte te
hebben genomen, accoord gegaan met de bouw van dit onderkomen." Vermoedelijk
heeft het samen met een dragershuisje naast de oprit van de IJsselbrug gestaan. Nadat de
overheid in 1651geconstateerd had dat de slepers hun paarden vaak veel te zware lasten
lieten trekken, werd daaraan paal en perk gesteld. Wekunnen ons afvragen ofmedelijden
met de dieren het motief is geweest. Hoe dat ook zij,van stadswege werd bepaald dat de
sleperspaarden alleen ladingen mochten trekken die zij zonder struikelen en vallen of
herhaaldelijk stilstaan in beweging konden krijgen en houden. Degenen die zich niet aan
dat voorschrift hielden werden beboet met tien stuiver. Als zij niet konden betalen werd
de boete omgezet in enige dagen gevangenisstraf op water en brood." Uiteraard was het
feit dat de slepers gebruik maakten van zwakke en dus goedkope paarden, geen teken van
welstand. Een teveel aan slepers hield de verdiensten laag. De onderlinge wedijver was
dan ook groot. In 1661beschuldigden enige leden van het slepersgilde een zekere Peter
Wyopvan oneerlijke concurrentie omdat deze hun met een kruiwagen ettelijke vrachtjes
afsnoepte. De magistraat suste het conflict en bepaalde dat Peter alleen voor de lichtere
lasten in aanmerking zou komen. Met zijn kruiwagen mocht hij in het vervolg uitsluitend
wijnvaten van een aam" en minder vervoeren. Ook diende hij balen en pakken zwaarder
dan 200 pond aan de andere slepers over te Iaten." Men besliste dat er geen nieuwe
slepersvergunningen zouden worden uitgegeven tot hun aantal tot zes was gedaald. Ook
werd nog eens beklemtoond dat de slepers zich ten dienste van de burgerij van goede
paarden moesten voorzien.
Terwijl de slepers voor iedereen beschikbaar waren, had de stad voor vrachtvervoer in
eigen beheer een aantal 'caerluyden', karrevoerders, in vaste dienst. Tot hun taak
behoorde ook het verzamelen van stadsvuil. In 1626 decreteerde de magistraat dat er
dagelijks in elk espel een 'dreckwagen' zou rondgaan om 'keerquaet'" en ander afval op
te halen. De vuilophalers moesten hun komst aankondigen met behulp van een ratel."
Verder waren zij belast met het vervoer van allerlei materiaal ten behoeve van stads
bouwwerken, vestingbouw en dijkreparaties.
Het is mogelijk dat de karren werden ondergebracht in of bij de 'Kaermanstoorn', een
flink bouwsel met een poortje naar de IJssel dat tegenover de Breedesteeg gelegen was."
In 1652 kreeg karreman Egbert Teunissen toestemming om een deel van deze toren te
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bewonen. Een ander gedeelte bood al onderdak aan een zekere Thomas van Onna."
In 1660 bepaalde de magistraat dat de karrevoerders de paarden 's avonds niet uit
gespannen naar de weide mochten brengen, maar telkens een lading mest of stadsvuil
dienden mee te nemen om daarmee het land te bernesten."
Bij de aanvang van de eeuw waren pachters van stadserven nog herendienstplichtig. Als
een bepaald karwei te groot was voor de stadsvoerlieden, maakte de overheid gebruik
van het recht op deze 'caerendiensten' en moesten de pachters - uiteraard zonder
betaling - met paarden en/of wagens bijspringen. Zo maakte de stad in 1605 bij
uitgebreide grondwerken nog gebruik van 'bottpeerden'." Doordat deze dieren schade
hadden aangericht, moest de stad een vergoeding betalen." In 1606kwam er een eind
aan deze gedwongen hulp. De magistraat besloot 'deser stadtz meyerluyden in plaetze
van haere caerendiensten' jaarlijks een som geld te laten betalen." De stedelijke reke
ning van 1607vermeldt dat de gezamenlijke pachters datjaar een afkoopsom van ruim
750herenpond afdroegen." Het betalen van de 'bothcaerengelden', de afkoopsom, ging
nog door tot 1616. In dat jaar beklaagden de boeren zich bitter over de extreem hoge
pacht die hun erven moesten opbrengen. De protesten brachten de overheid ertoe het
invorderen van de afkoopsom te beeindigen. Alscompensatie dienden de pachters in het
vervolg de stad elk jaar bij het naderen van de schepenmaaltijden te voorzien van een
aantal kalkoenen, kapoenen'" en andere hoenders."
Onder het hoofd 'Betalingvan wagenvrachten' worden in de stedelijke rekeningen voorts
nog uitgaven verantwoord die erop wijzen dat de stad naast de eigen werknemers, ook
geregeld voor allerlei transporten zelfstandig opererende voerlieden inschakelde. Dit
kunnen beroepsvervoerders zijn geweest, maar ook anderen die hun gerij gebruikten om
iets extra's te verdienen. Zoreed in 1637een zekere Jacob Symonsen voor zes stuiver per
voer, vier wagenvrachten puin van de stad naar de broeken." In 1650 ontving voerman
Albert Traenenburch 20 Carolusgulden voor een reis naar Bentheim. Hijhad in opdracht
van de stad de graafvan Bentheim" een steur en een vaatje mosselen gebracht."
Tijdens de goederentransporten raakten de voerlieden nogal eens betrokken bij on
gevallen. Zowerd in 1607voerman Simon Annessen het slachtoffer van een roekeloze
collega, Thomas in 't Klooster. Nadat beiden een lading zand in de Buitenkerk hadden
afgeleverd en met de lege wagens achter elkaar reden, passeerde Thomas onverwachts
de voor hem rijdende Simonmet het gevolg dat diens paarden van schrik op hol raakten.
Na enige angstige momenten sloeg dewagen in volle vaart omwaardoor de voerman eraf
smakte. Deze werd deerlijk gehavend, 'dermaeten dat sijn eene ooge hem op sijn
kynneback lach', door een voorbijganger naar een chirurgijn gebracht. Debegeleider die
getuige was geweest van het ongeluk, beschuldigde de andere voerman door ten huize
van de chirurgijn te verkondigen: 'Dit is moetwillichlijck geschiet ende tho gegaen.
Thomas in 't Cloester heft het qualick gemaeckt dat duer sijnjaegen desejongeman (...)
sijn ooge verloren heft'."

De stadsbodes verplaatsten zich voornamelijk te paard. Zij ontvingen een vast loon en
kregen bovendien voor alle grote en kleine ritten die zij in opdracht van de stad
uitvoerden, een extra vergoeding. Een gegeven waaraan we een aantal reisdoelen en
andere bijzonderheden ontlenen. Zo is bekend dat bode Gerrit Maessen in 1620 in vijf
dagen heen en terug naar Haarlem reed. In hetzelfde jaar had een andere bode vier dagen
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nodig voor een tocht naar Nijmegen. Met het uitvoeren van een opdracht in Den Haag
waren zeven dagen gemoeid. Voor deze reis ontving bode Arend Roelofsen 20 stuiver per
dag voor reis- en verblijfkosten." Ook dichtbij huis werden de stadsbodes ingezet. In
1651stuurde de magistraat bode Albert Bolt naar het Haatland en het Kamper Eiland om
de pachters aan te zeggen dat zij hun keurveulens (zie pag. 206) moesten aanbieden."
Wellicht was Albert Bolt, die al van gevorderde leeftijd moet zijn geweest, niet meer tot
verre ritten in staat. Over hem is bekend dat hij al in 1640aan een beroepsziekte leed. In
dat jaar ging zijn dochter namelijk met hem naar een chirurgijn in Harderwijk ten einde
genezing te zoeken voor een ingewandsbreuk die de bode door het vele paardrijden in
stadsdienst had opgelopen."
Het is niet bekend of de bodes over eigen paarden beschikten of dat zij gebruik maakten
van stadspaarden. De stedelijke overheid hield er behalve enige trekpaarden, een wisse
lend aantal rij- en tuigpaarden op na. Deze dieren waren in de stadsstal ondergebracht en
werden door een stalmeester verzorgd.
Een in de zestiende eeuw begonnen register van aanstelling en instructies van en voor
ambtenaren bevat een overeenkomst tussen de stad en een zekere Sander van Gaelen.
Op2Sjuli 1541beloofde de laatste onder ede de stadspaarden en de stal 'trouwelicken' te
zuIlen onderhouden." Sander kreeg eenjaarsalaris van 30herenpond. Verder gaf de stad
hem een godspenning42 en betaalde zijn laarzen, kleding en stalbenodigdheden als
bezems, kaarsen en turf. Zonder overleg met de cameners mocht hij geen zadels en
dergelijke zaken besteIlen. Ook was het hem verboden in de stal kippen, varkens,
schapen of andere dieren voor eigen gebruik onder te brengen. Als kostgeld voor een
jongen die met de paarden moest helpen, betaalde men hem 10herenpond per jaar.
In het begin van de zeventiende eeuwwerd de manier van aansteIlen van een paardenver
zorger gewijzigd. Nadat Johan Helmersen in 1606 nog op de oude voorwaarden als
'stadtzstallknecht' was benoemd als opvolger van zijn overleden vader Helmer Haese
camp," werd hem in 1613en volgende jaren het onderhoud van de stadspaarden telkens
voor eenjaar aanbesteed. Bij de aanvang van het boekjaar 1613kwamJohan Helmersen,
intussen stalmeester genoemd, met enige afgevaardigden van de magistraat tot een
overeenkomst. Datjaar zou hij de vier" stadspaarden voor 525 Carolusgulden van haver
en ruwvoer voorzien." Terwijl hij de haver zelf moest kopen, mocht hij tot mei nog
gebruik maken van het stadshooi. Daarna zou dat ookvoor zijn rekening komen. Het gras
waarmee de paarden, die blijkbaar steeds op stal stonden, gedurende de zomer gevoerd
werden, kwam van de stad met dien verstande dat de cameners Johan zouden wijzen op
welke plaatsen hij het op zijn eigen kosten mocht laten maaien. Ook het vervoer van het
verse gras naar de stal diende hij zelf te regelen. Nieuwe bitten, stijgbeugeis en sporen
moest de stalmeester zelfbetalen. Het beslaan van de paarden alsmede de hoefijzers en
nieuwe zadels kwamen daarentegen voor rekening van de stad.
Johan Helmersen, die behalve stalmeester ook roedendrager" was, overleed in het
voorjaarvan 1616.In april van datjaarverzocht zijnweduwe om nog eenjaarvoor de stal
te mogen blijven zorgen. Demagistraat weigerde echter en gaf de vrouw in plaats van de
begeerde betrekking een som geld, 55 goudgulden, om daarmee voorlopig haar gezin te
onderhouden." Kort daarna werd een zekere Christopher Bolij als nieuwe stalmeester
aangesteld." Latere stalmeesters waren onder anderen Johan Hendriksen," Johan van
Nordhorn'" en Steven van Lotterlngen."
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Hun werkterrein, de stadsstal, beyond zich aan de stadsmuur achter het Raadhuis.
Volgensde KroniekvanArend toe Boecop zou de stal daar al in1489gebouwd zijn.52 Het
huis met zijdeur, hek en luifel dat linksonder op de illustratie 'Gezicht op het oude
Raadhuis' te zien is, zou de stadsstal kunnen zijn.Doordat men 'tot oneeren van de stadt'
bij de stal veel mest en afval placht te dumpen, ontstond daar in 1625stankoverlast. Om

Gezicht op het Oude Raadhuis, met links de stadsstal.
Collectie Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden.

het neergooien van vuil te verhinderen bepaalde de magistraat dat het hek van secretaris
Hoochstratens 'hofken' verplaatst moest worden naar de hoek van' 't nije gemetzel' aan
de sta1.53Het secretarishuis was ook aan de stadsmuur gebouwd en stond tegenover het
Heilige-Geestgasthuis" Het bewuste tuintje zou dan, net buiten beeld, het open terrein
voor de zijdeur van de gedoodverfde stal begrensd kunnen hebben. Een ordonnantie uit
1664 onthult dat bij de stadsstal ook een muurtoren hoorde. In dat jaar werd opnieuw
bepaald dat het de stalmeester verboden was eigen dieren te houden in de stal 'ofte in de
toom' .55 In de Groenestraat, waar volop ruimte was, stond vermoedelijk nog een depen
dance van de stadsstal. In 1643 betaalde de stad Johan Claesen, 'pompe- ofte putte
graever', voor het graven van een put ten behoeve van de stadsstal in de Groenestraat,
met het metselen en een erbij geleverde ton, een bedrag van 22 Carolusgulden." In de
stal bij het Raadhuis beyond zich in1610al een put die in datjaar werd schoongemaakt."
Verder beschikte men in deze stal over een eigen toilet. In 1618betaalde de overheid 16
herenpond 'an de goltgravers'" van 't secreet in den stadtzstal t' reynigen' .59 In het begin
van de twintiger jaren kreeg de oude stal een opknapbeurt. In 1622werd het dak van
nieuwe, geglazuurde pannen voorzien." Als kroon op het werk werden - mogelijk als
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uithangbord - op of aan de herstelde stal twee geschilderde paarden aangebracht.
Hendrik Avercamp, 'd' stomme', verdiende 12 Carolusgulden 'van twije peerden tho
schilderen, opte stadtzstal gecomen'." De stallen boden doorgaans plaats aan vier
rijpaarden en een onbekend aantal trek- en tuigpaarden. Over de vraag wie van deze
dieren gebruik mochten maken, ontstond nogal eens verschil van mening. Zo zelfs dat
het in 1615 nodigwas vast te leggen dat niemand, wie dan ook, de stadspaarden voor zijn
'particuliere affairen' mocht benutten. Alleen de burgemeesters 'in der tijt,62konden
soms ontheffing verlenen. De stalmeester diende ervoor te zorgen dat deze regel werd
nageleefd"
De stalmeesters hadden een veelomvattende taak. Zo werd er bijvoorbeeld van hen
verwacht dat zij naast het gewonewerk, in voorkomende gevallendejustitie behulpzaam
waren bij het vervolgen en aanhouden van misdadigers. Christopher Bolijwerd in 1619
ontslagen omdat hij dit weigerde." Ook moesten de stalmeesters de magistraatsleden
niet alleen op hun reizen vergezellen, maar bovendien samen met de andere dienaren
onderweg aan tafel bedienen." In 1620 werd stalmeester Johan Hendriksen extra be
taald omdat hij graaf Ernst Casimir en diens echtgenote als gids had gediend." Regelma
tig veroorzaakte het gedrag van de paarden bijkomend werk. In 1610waren de stalmees
ter, de hoefsmid en enige helpers geruime tijd bezig de paarden die van Seveningen
waren weggezwommen,weer op te vangen." Voorts diende de stalmeester de paardetui
gen en het stalgereedschap regelmatig te onderhouden en zonodig te vernieuwen omhet
te zijner tijd in goede staat aan zijn opvolger over te dragen. Uitgaven ten behoeve van
nieuw stalmateriaal werden zorgvuldig opgetekend. In 1603 kostte een roskam een
herenpond. Voor twee paardedekens van 'canifasdoeck' (=canvas) betaalde men dat
jaar bijna negen." In de stal werden de paarden afgewreven met stukken laken. Voor
'anderhalff elle roet laecken voor't wischen der stadtzpeerden' beurde een handelaar in
1625 een Carolusgulden en 10 stuiver." Johan Helmersen kocht in 1610 inDeventer twee
paar stijgbeugels voor vier herenpond en acht stuiver." De prijs van een paar nieuwe
sporen bedroeg in 1626, ook in Deventer, een Carolusgulden en vier stuiver." Nieuwe
zadels betrok men in het begin van de eeuwvan Albert, de stadszadelmaker. Deze leverde
in 1603 twee zadels voor 45 herenpond en 10 stuiver." Zo goed als elk jaar kreeg de
stalmeester een paar nieuwe rijlaarzen. In 1651 betaalde de stad daar negen Carolus
gulden voor." Op reis waren de stalmeesters gewapend. Bij hun uitrusting behoorden
dan ook twee pistolen. 'Hans, die bussemaker', voorzag de stalmeester in 1620 van twee
nieuwe exemplaren voor 28 herenpond en acht stuiver. De pistoolhouders waren be
kleed met fluweel en versierd met blauwe koorden." De indruk bestaat dat het stads
bestuur op de conditie van de stadspaarden lette. In 1637 kocht men brood voor de
trekpaarden die de stadskarrelieden gebruikten, 'also sye heel maeger waeren'. 75 In 1686
blijkt de naam stalmeester te zijnverdwenen; in dat jaar was de zorg voor de pam-denin
handen van Gerrit 'coetsier'."
Hoewel in het begin van de eeuw was afgesproken dat het stadsbestuur zou aanwijzen
waar de stalmeester het benodigde gras mocht maaien, blijkt uit een rechtsgeding dat in
1636 plaatsvond, dat hij in dat jaar over een eigen stuk grasland kon beschikken. Hier, in
de 'stalmeestersweyde' buiten de Broederpoort, voltrok zich op een juni-avond een
tragische gebeurtenis. De staljongen, Jan Palets van Landou, was omstreeks half tien
door zijn meester uitgestuurd om de weide, waar anderen vaak gras wegnamen, te
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bewaken. AI of niet - dat wordt niet duidelijk - met toestemming van de stalmeester,
had de jongen een roer meegenomen. Ret ongeluk wilde dat op diezelfde avond een
ruiter van het garnizoen van plan was in de bewuste wei' een sackien gras' voor zijn paard
te halen. Hij kon geen voer kopen omdat zijn kolonel hem nog geen soldij betaald had.
Zijn vrouwvergezelde hem. Terwijl de militair nog even 'sijn behoeff dede', liep de vrouw
alvast de weide in. Na een waarschuwing van de staljongen ging zij direct terug, maar
werd desondanks door hem beschoten en dodelijk getroffen.
Voor de rechtbankverklaarde Jan Polets dat hij ongeveer twintigjaar oud was. Zijn vader,
een boer, was in de oorlog" door Franse militairen om het leven gebracht. De jongen had
zich bij deze soldaten aangesloten en was vervolgens met hen in Kampen beland, waar hij
als hulp in dienst kwam van de stalmeester. Ret viel achteraf niet meer vast te stellen of
er gericht geschoten was. Eerst beweerde de beklaagde dat hij in de lucht had willen
schieten om zich meteen daarna te beroepen op de regel die in zijn geboortestreek -
vermoedelijk Landau in de Palts - gold en die zou luiden dat men druiven- en fruitdieven
'sonder beswaer mach dootslaen'. Wegens zijn gebleken geringe verstandelijke ver
mogens en zijn jeugd, en ook door de voorspraak van 'veele eerlijcke persoonen'
veroordeelden de rechters de jongen niet tot de doodstraf. Ret vonnis luidde: levens
lange verbanning, terwijl het eigenlijk wel verdiende doodvonnis slechts symbolisch
voltrokken zou worden. Om dit laatste te ondergaan werd de veroordeelde, voordat hij
uitgewezen werd, naar de terechtstellingsplaats gebracht. Daar moest hij in het zand
neerknielen om vervolgens door de scherprechter 'mettet sweert vanjustitie boven over
't hoofft geslaegen' te worden." Ret slachtoffer, de vrouw van de militair, werd op
stadskosten begraven."
Via min of meer uitvoerige omschrijvingen van uitgaven ten behoeve van de stal, komen
we ook het een en ander te weten over de paarden. Zo blijkt dat de dieren soms
onbarmhartig afgejakkerd werden. In 1623 noteerde de secretaris een post voor onder-.
houd van het 'vosken' dat doodgereden was. Voor het begraven van dit paard betaalde de
stad een Carolus gulden en 14 stuivers." In de winter van 1627 stonden onder andere' den
jongen grauen' en het paard genaamd ,Rapken' in de stadsstal." Meestal hadden de
paarden geen namen, maar sprak men van een 'bruyn blest henckstpeerdt'," een 'vosse
reydtruyne'P of een 'swart colde marne'."
Geregeld waren er paarden die extra aandacht behoefden. In 1619 verzorgde de stal
meester voor 45 stuiver per week, gedurende negen weken een veulen waarvan de
moeder gestorven was."
Leden van het stadsbestuur bepaalden vaak welke jonge hengsten geruind moesten
worden. Zo begaf in 1633 een afvaardiging van de magistraat zich naar de stadsstal om
daar een bruine hengst te beoordelen. De heren besloten 'denselven tho do en snijden'i'"
Ret was gebruikelijk dat de stalmeester en diens helpers bij zo'n ingreep getracteerd
werden. In 1646 betaalde de stad het bier dat bij het ruinen van twee jonge paarden
gedronken was."
Ret is niet duidelijk of de castraties door de stalmeester of door de hoefsmid werden
uitgevoerd. De laatste fungeerde in deze tijd als paardendokter. De hoefsmid Marten
Willemsen ontving in 1629 bijna 400 Carolusgulden voor het beslaan en 'meisteren'
(=behandelen) van de stadsrijpaarden en de dieren die de koetsen en karren trokken."
In 1638 werd de grofsmid Werner Berentsen Martens opvolger door met diens weduwe te

204



trouwen. Hij kreeg dezelfde beloning als zijn voorganger en mocht zijn werkzaamheden
verrichten in de 'toorne ende annexen', de hoefsmidstoren met bijbehorende bouwsels
aan de stadsmuur" In 1603voorzag hoefsmid Gijsbert 232 maal een stadspaard van een
nieuw hoefijzer. Ze kostten dat jaar drie stuiver en een oort( =% stuiver) per stuk. 90 Als
de paarden 'druysden', aan droes'" leden, schreef de hoefsmid hennepzaad voor.f Ook
probeerde men zieke paarden te genezen met olijfolie en honing." De hoefsmid ver
richtte ook kleine chirurgische ingrepen. Voor ' 't uuytsnijden van een blaere uyt het
peerdts voet' betaalde de stalmeester hem in 1649 een Carolusgulden en 17 stuiver." In
1692 achtte men voor een ziek paard een aderlating noodzakelijk."
Hoefsmeden plachten de door hen vervaardigde hoefijzers van een eigen merk te
voorzien. Op verzoek van de weduwe Marike Rijcks gaf hoefsmid Berend van Delden in
1605voor de rechtbank een compleet signalement van een paard dat de vrouw ontstolen
was. De smid verklaarde dat hij de appelgrauwe hengst drie weken geleden beslagen had
en dat zijn merk, een hoefijzer, op alle hoefijzers voorkwam. Verder was het beest
kenbaar aan zijn ruigbehaarde voeten en aan een witte streep over zijn snuit." Bij
geschillen over paarden riep men meermalen de hoefsmid op als getuige-deskundige. Zo
getuigden in 1609 de stadshoefsmeden Berend van Delden en Gijsbert Petersen op
verzoek van de vorige eigenaar voor de rechtbank over de dood van een gewond paard.
Bij de aanschaf van het dier zou Van Delden tegen de nieuwe eigenaar gezegd hebben:
'Dat is een "hupsche marrij" en een gezond paard'. Enige tijd later ging de merrie erg
kreupellopen; volgens haar baas veroorzaakt door een val. Van Delden liet het paard
naar zijn 'nooststal' brengen, waar hij constateerde dat de huid tussen de benen erg
geschaafd en gezwollen was. De eigenaar, een zekere RoelofWillemsen, was nietvan zins
de door de smid verlangde vier daalders voor een behandeling te betalen. Daarna had
Gijsbert Petersen de behandeling ook niet meer op zich willen nemen. Als 'peerdemeis
ters' verklaarden beiden eendrachtig dat naar hun oordeel de merrie, nadat ' 't vuyr dair
ingecomen' en haar een geneeskundige behandeling onthouden was, aan de verwonding
was gestorven."
In 1611 verklaarde Berend van Delden, die in datjaar 72jaar oud was, dat twee eenjarige
paarden die hij ten huize van Klaas Willemsen op het Kamper Eiland beoordeeld had en
die aan een Genemuider paardenkoopman verkocht waren, volgens hem als hoefsmid
met een vijftig- a,zestigjarige ervaring, niet aan een wormziekte geleden hadden. Het
gezwel dat zich later bij een van de dieren geopenbaard had, zou ontstaan zijn door een
trap van een ander paard."
We zagen dat Berend van Delden in 1609 de kreupele merrie naar zijn 'nooststal' liet
brengen. Als tijdeUjk onderkomen voor zieke paarden .hadden hoefsmeden bij hun
bedrijf een stal, de 'nooststal'j" waarin de dieren onderzocht en eventueel behandeld
konden worden. Mogelijk is de betekenis van het oude Middelnederlandse woord in de
loop van de eeuw verloren gegaan en is alleen de klank overgebleven. Hoe dat ook zij, in
1679 vroeg hoefsmid Gerrit Roelofsen van Rijssen aan het stadsbestuur toestemming om
aan de muur van het Buitenkerkhof in de Oudestraat tegenover zijn woning een 'ooststal'
te bouwen.'?"
Uit de archiefstukken blijkt dat vele paarden in deze tijd aan wormziekten leden. De
symptomen openbaarden zich vaak nadat de dieren verhandeld waren, zodat deze
aandoening de oorzaak werd van talrijke geschillen tussen kopers en verkopers. Het is
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twijfelachtig of de hoefsrneden, die meermalen verklaarden dat zij paarden van de 'worm'
genezen hadden, al over een doeltreffende therapie beschikten. Omstreeks 1640 genoot
een Zwollenaar, Gijsbert van Egeren, een zekere vermaardheid vanwege een drank die hij
tegen deze kwaal kon verschaffen.'?' Uit angst voor besmetting kon het gebeuren dat een
paard dat aan een wormziekte leed, aan zijn 100tovergelaten werd. ZO'verkocht Roelof
Steenbergen, 'd'olde', in 1608 een hengst aan Klaas Willemsen. Ondanks 'eenich mangel
an sijn beck' dat door de leidsels veroorzaakt zou zijn, werd het paard voor gezond
geleverd. Bet mankement verergerde echter en Berend van Delden constateerde dat het
dier aan 'd'worrn ende anders nyet' leed. Vervolgens bleek een merrie die Klaas Willem
sen door zijn nieuwe aanwinst had laten dekken,. O'O'kmet die ziekte behept te zijn. Er
ontstond een conflict waar de ongelukkige hengst de dupe van werd. Omdat noch koper
noch verkoper zich meer om het dier bekommerde, werd het aan het stadswachthuis
gebonden waar ene Gijsbert Derksen, die het paard O'O'kniet in zijn stal wilde hebben,
hem af en toe uit medelijden van enig voer voorzag+"

Zoals ons huidige vervoermiddel, de auto, zijn eind vindt bij de sloper, ZO'kwam aan het
vaak moeizame bestaan van zijn zeventiende-eeuwse equivalent, het paard, een eind bij
de vilder. Deze verwijderde het nog bruikbare dee I, de huid. De rest werd buiten de stad
begraven. Bet vel werd naar de schoenmaker gebracht die er, na het gelooid te hebben,
voor de eigenaar schoenen van maakte.!" OO'kde vilders verschenen geregeld voor de
rechtbank O'mtoe te lichten waaraan een paard gestorven kO'nzijn. ZO'getuigde een
zekere Michiel van Liibeck in 1621 over een door hem gevild paard dat 'sijn gantsche
ingewant verteert ende vergaen' was.'?' De vilder Anne Martensen beurde in 1615 voor
het verwijderen van de huid van een dood paard 14 stuiver aan arbeidsloon.!"
Paardedieven placht men te bestraffen door hen op de kaak te kijk te zetten met een
paardehuid O'mde schouders geslagen. In 1632 overkwam dit Peter Klasen uit Leeuwar-.
den. De scherprechter verdiende aan hem bijna 13 Carolusgulden 'van pynnelicken tho
examineren, uuit de Wiltvanck (een gevangenis) op de caeck tho brengen ende die
peerdehuit O'mtho hangen, ende uuit tho leyden sampt cO'sten van de peerdehuit ende
hetgene die misdediger metgegeven is' .106 Een paardehuid voor hetzelfde doel kostte de
stad in 1635 vijf Carolusgulden.!"

Om aan de grote vraag naar paarden te kunnen voldoen, dienden er vele veulens gefokt te
worden, OO'kde stadspaarden wierpen regelmatig. Bovendien had de stad volgens een
oud gebruik het recht O'muit de veulens die op de erven geboren werden, de beste voor
zichzelfte kiezen. De indruk bestaat dat dit recht tot de voorwaarden behoorde waaron
der bepaalde stadserven in huur gegeven werden. Bet kiezen van de 'keurvullens' was
een jaarlijks terugkerend evenement dat met enige feestelijkheid gepaard ging. De
boeren, daartoe door de stalmeester of een bode opgeroepen, brachten hun veulens ter
beoordeling naar de stad of naar Seveningen.!" Als de keuze gedaan was, wachtte de
stadsbestuurders een maaltijd.'?' De boeren werden O'O'kgetracteerd. Op dit laatste
moest in 1657 kennelijk bezuinigd worden. In augustus van datjaar bepaalde de overheid
dat iedere pachter die zijn veulens kwam brengen, in het vervolg van de cameners drie
stuiver zou krijgen om een kan bier te kopen 'sonder hyrenboven tot laste van de stad
ietwesz meerder te moegen verteeren'.':" De stad was goed af met de veulens. Ver-
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moedelijk ging het om ongeveer zes stuks per jaar. De meesten werden verkocht, waar
bij de opbrengst in de stadskas vloeide. Soms hield men enkele dieren aan om als
stadspaarden te gebruiken. Zo werd in 1650 een zwart koudbloedveulen dat de heren
gekozen hadden en dat afkomstig was van Daniel Willemsen, een stadsmeier op de
Zuiderweerd, bij karreman Hendrik Hendriksen ondergebracht om door hem te worden
opgevoed.l"
Teneinde van goede veulens verzekerd te zijn,gaf de stedelijke overheid zich veel moeite
om op bepaalde erven geschikte dekhengsten te plaatsen. In 1660bepaalden magistraat
en Gezworen Gemeente dat bij de volgende verpachting van stadserven enige boeren
verplicht zouden worden om op hun boerderij een 'bequaem ende goede springhengst' te
houden. De andere pachters kregen de opdracht aIleen daar hun merries te laten
dekken.l" Mogelijkis het er niet dadelijk van gekomen. Pas in 1663begaven cameners en
rentmeesters zich op reis naar het Groningerland om daar fokhengsten te kopen om zo
aan de resolutie uitvoering te geven.l" Hoewel men aan reiskosten bijna 172 Carolus
gulden kwijt was, was het resultaat blijkbaar gering want het volgend jaar vertrokken
secretaris Hof en rentmeester Van de Grunde opnieuw naar Groningen om goede
hengsten aan te schaffen.'!' Blijkbaar hadden deze heren zoveel verstand van paarden
dat zij de dieren konden beoordelen.
Het kan zijn dat de regeling met de pachters niet aan de verwachtingen heeft voldaan. In
1676blijkt dat de stad zelf fokhengsten hield. Onder de bijzondere ontvangsten van dat
jaar wordt een som van 154 Carolusgulden en zeven stuiver verantwoord voor 'heng
stegelt'. De stad hield er in die tijd waarschijnlijk twee hengsten op na. In 1681besloot
het stadsbestuur de ene hengst in het vervolg aIleen als rijpaard te gebruiken en de
andere als 'springhenghst' te handhaven.!"
In 1683bemoeiden de Staten van Overijssel zich met de paardenfokkerij. Zijwilden dat
ten dienste van de 'huysluyden alomme in de respective carspelen' goede hengsten
gehouden werden. Als gevolg van deze tussenkomst liet de Kamper magistraat door
middel van een plakkaat bekend maken dat de zwarte koudbloedhengst van moutmulder
Reinder Jansen buiten de Cellebroederspoort, de enige was die men op grond van zijn
lichaamsbouw geschikt achtte voor het verwekken van nakomelingen. Ieder die in
Brunnepe, aan de Zwartedijk of op het Haatland woonde, werd 'gelast ende gewaer
schouwt' aIle merries voortaan door deze hengst te laten dekken.!"
Ookde stad maakte gebruikvan de diensten van dit dier. 'Reinder de moltmulder' ontving
in 1685een Carolusgulden en tien stuiver van de magistraat 'voor het bedecken van een
stadtsmerrij' .118.

Evenzeer als autogebruik voorzieningen vraagt, zag het zeventiende-eeuwse Kampen
zich genoodzaakt om in een stad vol paarden de nodige faciliteiten te verschaffen. Zo
moesten er bijvoorbeeld plaatsen zijnwaar de dieren, als ze na het werk vuil en met stof
bedekt waren, konden worden afgespoeld. Toen in 1617de oude 'peerdensteyger' aan de
Welle, de IJsselkant, plaats moest maken voor een scheepswerfje, begaf de complete
magistraat zich, bijgestaan door rentmeesters, secretarissen en dienaars, naar de water
kant om de andere steigers te bekijken met het doel een andere geschikte plaats aan te
wijzen 'tot affspuellinge van de peerden' .119 De keuze viel vermoedelijk op een steiger die
bij de stadstimmertoren lag. Enige jaren later wilde een zekere Herman Dirksen Bakker
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een groot schip bouwen. Onder bepaalde voorwaarden kreeg hij toestemming van de
stad deze paardensteiger eenmalig als bouwplaats te gebruiken.!" Opnieuw moesten de
paarden wijken voor de scheepsbouw. Ook aan de landzijde van de stad had men een plek
geschikt gemaakt om er paarden te reinigen. In de wetering buiten de Cellespoort,
voorbij de molens, beyond zich in 1658 zo'n plaats waar de dieren in het water konden
komen.F"
Op de Welle waren ook voorzieningen getroffen om het in- en uitschepen van paarden -
en andere dieren - die per schip vervoerd werden, mogelijk te maken. Voor dit doel
stelde de stad een hoeveelheid 'posten+" beschikbaar die onder andere bij de kraan
bewaard werden. Voor het gebruik van de posten was men in 1658 vier stuiver ver
schuldigd. Bovendien betaalde men voor ieder paard dat er gebruik van maakte twee
stuiver met nog een extra stuiver 'postgelt' .123

Een aantal overheidsvoorschriften ten aanzien van de verkeersveiligheid in de stad is al
ter sprake gekomen. Rijdenmet paard en wagen of slede in de betrekkelijk smalle straten
vereiste nu eenmaal de nodige discipline. Molenaars die met karren graan bij hun klanten
ophaalden en het later als meel weer afleverden, namen het kennelijk niet zo nauw met
de geldende regels. Nadat de magistraat in 1697met leedwezen vernomen had dat de
mulders uit de Vrijheid, in de stad ondanks het oude verbod op dewagens bleven zitten in
plaats van er te voet naast te gaan en dat de paarden die stapvoets moesten lopen veel te
hard 'jaegden', werden de bepalingen dan ook nog eens opnieuw benadrukt. Elke
overtreding zou de molenaars in het vervolg op een boete van maar liefst 50 stadspond
komen te staan.!"

De grote aantallen paarden - het andere vee laten we hier buiten beschouwing -
vereisten de aanwezigheid van enorme hoeveelheden voer zoals gras, hooi en haver. Ret
bezit van uitgestrekte landerijen kwam Kampen dan ook goed van pas en bracht de stad
groot voordeel. Een deel van het grondbezit werd gebruikt als gemeenschappelijke
stadsweide. Bovendien bleef er genoeg over om als loswei- en hooiland aan particulieren
te verhuren. Ret gebruik van de stadsweiden, de meenten, was voorbehouden aan
inwoners die het burgerschap van de stad gekocht hadden. In 1612 bepaalde de ma
gistraat dat personen die zich aan de Zwartedijk, in Brunnepe of de omgeving daarvan
wilden vestigen, de stad 50goudgulden dienden te betalen. Zijdie met een burgerdochter
getrouwd waren, konden met de helft volstaan. Pas na een jaar mochten zij een eigen
paard op de Greente laten grazen. Daartoe moest het dier van een brandmerk worden
voorzien+" In 1635, een jaar waarin de stad zich gedwongen zag tot allerlei bezuinigin
gen, bepaalde de overheid dat voor ieder paard dat op de Greente een brandmerk kreeg,
een Carolusgulden en acht stuiver meer betaald moest worden.l'" Ret weiden was aan
regels gebonden en werd door de hoofdlieden van de espels gecontroleerd. Een van de
voorschriften luidde dat op Seveningen uitsluitend merries mochten grazen waarvan de
. veulens als keurveulens gekozen waren.!" Door bijzondere weersomstandigheden ge
dwongen moest men soms concessies doen. 'Bij dese tijtsgelegenheyt, deweyle de
weerden ondergevloeyt sijn, Mastebroeckverregent is, ende seer qualijckvoeder gewon
nen is' kregen de boeren van het eiland en de weerden op 12 november 1635verlof om
tegen betaling van een Carolusgulden per paard, ieder vier paarden op Seveningen te
laten grazen. De dieren mochten er tot St. Lucia (13 december) verblijven.v" Begin
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november 1648 moest wegens overvloedige nattigheid afgeweken worden van de oude
gewoonte dat de paarden pas op St. Martinus (11 november) in de broeken mochten
grazen. In overleg met de hoofdlieden konden de dieren daar dat jaar al op twee
november tegen betaling ingeschaard worden.l"

Loslopende paarden zorgden regelmatig voor overlast en schade. Zo vemamen in 1612
enige personen die van een zekere Lenart Hoens graan gekocht hadden dat nog op het
veld stond, nog voor het oogsten, van derden, dat Hoens' paarden na de koop meermalen
door de bewuste akker gelopen hadden, waarbij ze zoveel graan aten als ze lustten.l"
Soms brachten loslopende, agressieve hengsten andere paarden fatale verwondingen
toe. In 1608 liet ene Aart de Wilde door de justitie een getuige verhoren die gezien had
hoe een loslopende hengst in de weide van De Wilde gekomen was en daar diens hengst,
die met een zware ijzeren beugel 'gebungelt' was en zich dus niet kon verweren of uit de
voeten maken, zo fel had aangevallen dat een achterbeen van dat dier kapot werd
getrapt.P'
In 1673, tijdens het tweede jaar van de Franse bezetting, ontstond er in de stad een tekort
aan gras en hooi. Behalve de paarden die in en rond Kampen gehouden werden, moesten
ook die van de bezettende macht gevoed worden. Teneinde het 'onordentelijck voerage
ren' door de vreemde ruiters en soldaten aan banden te Ieggen, besloot het stadsbestuur
- dat overigens niets meer te zeggen had - hun de maten achter Brunnepe als
weidegrond ter beschikking te stellen. De eigen pachters moesten plaats maken; hun
dieren werden naar verderop gelegen, onverpachte stadslanden overgebracht.l" Op
twee september gingen de Fransen over tot het vorderen van hooi. De stad had maar te
zorgen dat er elke week door de boeren 40 voer geleverd werd. Ret ziekenhuis, de
gasthuizen en de regimentskamer dienden opslagruimte voor het hooi vrij te maken.i"
Groot was de ontsteltenis toen de volgende dag al bekend gemaakt werd dat er voortaan
in een dag zoveel hooi gebracht moest worden als men eerst VOOl- een week over
eengekomen was. De magistraat waarschuwde de pachters toch vooral aan de Franse
eisen te voldoen en niet door 'slofficheyt off onwillicheyt' in gebreke te blijven. In dat
geval dreigde de bezetter de boerderijen en hooibergen van de betrokkenen in brand te
steken.!" Op het eiland waren intussen al boerderijen in vlammen opgegaan. De came
ners kregen opdracht het nog bruikbare hooi uit een gedeeltelijk verbrande berg te
distribueren onder de boeren die hun huizen, hooi en andere goederen door de branden
verl oren hadden.l"
Brand in boerderijen en hooibergen kwam ook in normale tijden maar al te vaak voor.
Hooibroei was vaak de oorzaak. Nadat het stadsbestuur in augustus 1635 had waargeno
men dat er een grote hoeveelheid 'groen ende onrijp hoey' binnen de stad gebracht was,
ging er haastig een plakkaat uit waarin om brandgevaar te voorkomen, op voorzorgs
maatregelen werd aangedrongen. Onvoorzichtigen zouden voor de veroorzaakte schade
aansprakelijk gesteld worden en kregen bovendien een flinke straf.136
Behalve gras en hooi - een voer hooi kostte in 1646 zes Carolusgulden" - kregen in elk
geval de stadspaarden regelmatig haver. Ret graan werd gedeeltelijk bij handelaren of op
de korenmarkt aangeschaft. In 1603 betaalde men voor een mud haver twee Carolus
gulden; 138 in 1692, vermoedelijk al naar de kwaliteit, twee Carolusgulden en 16 stuiver of
vier Carolusguldcn.l'"

209



In het begin van de eeuw kreeg de stad op een gemakkelijkemanier de beschikking over
een flinke partij haver. Iedere pachter was namelijk gehouden jaarlijks vier mud aan de
stad afte dragen. In 1612werd dit voorschrift veranderd; datjaar kwammen overeen om
de haver die de boeren moesten leveren 'op gelde te setten'.140Daarna betaalden de
pachters behalve de pachtsom en de tienden, een vast bedrag in plaats van haver. Zogaf
Johan Simonsen, een pachter op Seveningen, in 1615 'weghen vier mudden haever' acht
herenpond.!" Ret leveren van haver in natura betekent dat er in het begin van de eeuw
rondom de stad veel meer grond als bouwland gebruikt werd dan later het gevalwas. Ret
stadsbestuur zag meer voordeel in veeteelt en hooibouw en vaardigde regelmatig ver
boden uit op het scheuren van weidegrond. Zo kregen aIle dijkgraven en heemraden in
1633 de opdracht, er bij de jaarlijkse inspectie van eilanden en waarden, vooral op te
letten 'off de meyeren de landerien op sodanige manire gebruicken als haer voirge
schreven is'. De heren kregen een beloning in het vooruitzicht gesteld van 50 Carolus
gulden voor het opsporen en aanbrengen van elke voor weidegrond bestemde akker die
toch gescheurd was om bebouwd te kunnen worden. De beloningen werden betaald uit
de boetes die de schuldige pachters werden opgelegd en uit de opbrengst van het
verbeurd verklaarde graan dat illegaal verbouwd was.!"
Uitgaven voor zaaihaver in 1664143en betalingen aan bindsters voor het binden van de
haver in 1666144tonen aan dat de stad in die jaren haver liet verbouwen voor eigen
gebruik.

Ret spreekt vanzelf dat er door de intensieve toepassing van paarden ook een levendige
handel in deze dieren gedreven werd. Anders dan we zouden verondersteIlen, organi
seerde men in Kampen rond de wisseling van de zestiende en de zeventiende eeuw
slechts twee paardenmarkten per jaar. Men placht ze te houden op maandag voor
Palmpasen en op 20 september. Aanvankelijk vonden deze markten plaats in de Oude
straat bij de Bovenkerk. In 1645besloot het stadsbestuur echter om ze naar de Nieuwe
Markt te verplaatsen. Vermoedelijk is het aantal paardenmarkten in de loop van de eeuw
teruggebracht tot een, Een voorstel van de Gezworen Gemeente om rond 25 juli een
extra paardenmarkt in te stellen, werd in 1663door de magistraat in beraad gehouden en
pas in 1665verwezenlijkt. Menbesloot om tussen St. Johannes (24juni) en St. Jacob (25
juli) een tweede paardenmarkt te houden. In het laatst van de eeuw, in 1692,blijkt dat de
paardenmarkt van 20september datjaartoch weer (nog?) gehouden werd. AIlepaarden
en veemarkten werden in almanakken en couranten aangekondigd.i"
Kamper paardenhandelaars bezochten uiteraard ook markten in andere plaatsen. Zo
verkochtJohan ten Napel - hijwas behalve paardenhandelaar ook lidvan de Gezworen
Gemeente146- in de zomer van 1608 een grijze hengst op de bekende, al sinds de
vijftiende eeuw bestaande paardenmarkt van Beusichem. Rij zou voor het paard 125
daalders krijgen. De moeilijkheid was echter dat het dier, dat hij in Groningen 'mit deck
ende tuich' voor 110daalders gekocht had, nu in Kampen op stal stond. Er was de koper,
Adriaan van Dam, een handelaar die gewendwas grote zaken te doen, veel aan gelegen de
hengst in zijn bezit te krijgen. Hij had namelijk op zich genomen iemand in Brussel een
span van vier gelijkgekleurde paarden te bezorgen. Tweedaarvan had hij al verworven en
de derde zou door een knecht uit Friesland worden meegebracht. Ret Kamper paard,
waarvan gezegd werd 'dattet soe schoenen appelgrauwen henxst was alsz daer in 't
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gantsche landt moechte wesen', zou het vierspan compleet maken. Hoewel Ten Napel
niet wilde dat het dier 'gelackschouwt', dat wil zeggen op gebreken onderzocht zou
worden, en enige paardenkenners Van Dam de koop afraadden, was deze toch bereid het
paard ongezien te kopen. De condities werden afgespraken en vastgelegd. Van Dam zou
zijn knechten naar Kampen sturen om het paard, mits het gaaf en gezond was, op te
halen. AIleen als mocht blijken dat Ten Napels vrouw de hengst tijdens haar mans
afwezigheid aan de Kamper magistraat verkocht had, werd de koopman van zijn leve
ringsplicht ontheven.!"
Ook buiten de markten om wisselden paarden veelvuldig van eigenaar. Vaak kwamen
handeltjes tot stand in een herberg onder het genot van een goed glas. Na veelloven en
bieden werden soms overeenkomsten aangegaan waar men later spijt van had. Zo
verkocht Andries Straatje in 1616 in de herberg De Bruinvis een merrie aan ene Egbert
Lambertsen met de verzekering dat het dier 'betoogen ofte van den hencxst besprongen'
was en dat een zwelling die het paard op zijn schoft had, vanzelf zou verdwijnen. Toen
een en ander niet waar bleek te zijn, werd Straatje door de bedrogen koper voor het
gerecht gedaagd.l"
In deze tijd placht men aIle handelsovereenkomsten te bezegelen met een zogenaamde
wijnkoop, een gezamenlijke drank en/of maaltijd, waama de afspraken verbindend
waren. In 1601 verkocht een zekere Gerrit van Ems een paard voor 22 daalders onder
conditie dat de koper bovendien de halve wijnkoop voor zijn rekening zou nemen.l" In de
paardenhandel diende van ieder dier dat van eigenaar veranderde, een bepaalde belas
ting, de impost, betaald te worden. Gegoede burgers konden het recht deze belasting te
innen, voor een vast bedrag van de overheid pachten. Na de verkoop van Gerrit van Ems'
paard had een der aanwezigen, Gerrit de zeepsieder, beloofd de 'Impost meisters' van de
overdracht in kennis te zullen stell en. AI of niet opzettelijk had de boodschap de heren
echter niet bereikt met het gevolg dat de al bekende Johan ten Napel en ene Roerick
Jansen, als 'pachters van de middelen op die peerdecoopmanschap', direct een geding
aanspanden tegen Gerrit van Ems omdat de impost niet betaald en de verkoop ver
zwegen was."?
Johan ten Napel was bij allerlei paardenzaken betrakken. In de zomer van hetzelfde jaar
bracht hij met enige stadgenoten een aantal paarden naar het leger van prins Maurits dat
het plaatsje Rijnberg bezet hield. In de buurt van Rees werd het transport overvallen. Bij
deze aanval werd het paard waar Ten Napel op reed, door kogels getroffen en bezweek
aan zijn varwondingen.i'"
Enige leden van het regentengeslacht Steenbergerr'P hielden zich ook met paarden
bezig. RoelofSteenbergen 'd'0Ide'153, en diens zoon, de schepen Theunis Roelofsen=" zijn
zo vaak in paardenkwesties verwikkeld dat zij er vrijwel zeker in gehandeld hebben.
Op het Kamper Eiland woonde de paardenfokker en -koopman Klaas Willemsen. Ook hij
speelde regelmatig een rol bij geschillen over paarden.F"
De stad zelf liet zich bij de paardenhandel ook niet onbetuigd. Bijna ieder jaar deed men
goede zaken met de keurveulens. In 1606 brachten drie 'koervolns, aen Roeloff Steen
berch vercoft', per stuk 27 daalders op (een daalder = 30 stuiversj.I'" In 1614 kocht
Teunis Steenbergen er zes a 30 daalders. De stalmeester kreeg bij deze gelegenheid een
rijksdaalder als 'halstergelt', vermoedelijk een soort fooi voor het brengen van de
dieren.l'" De keurveulens werden in 1619 aan de Amsterdamse burgemeester 'Hoetgens'
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verkocht.l'" Later in de eeuw, in 1677, zond prins Maurits=? zijn stalmeester naar Kampen
om veulens uit te zoeken.l'"
Minder geschikte en oude paarden werden regelmatig door middel van verkoop of ruil
vervangen door betere. Soms schroomde de magistraat niet, zich voor ondeugdelijke
dieren behoorlijk te laten betalen. Zo kocht een zekere Jan Rutgersen in 1659, korte tijd
voor zijn overlijden, een paard van de cameners voor 17% daalder. Na zijn dood zag de
weduwe, die in behoeftige omstandigheden met zeven kinderen achterbleef, zich ge
noodzaakt het pas verworven dier weer van de hand te doen, waarbij het slechts 2%
daalder kon opbrengen. Op haar verzoek om terugbetaling van de eerste koopsom,
besloot het stadsbestuur de vrouw wegens haar armoede, de helft van het bedrag terug te
geven.'"
Uit de talrijke gegevens over de paardenhandel blijkt nergens dat men dieren kocht of
verkocht die voor de slacht bestemd waren. In het voorjaar van 1656 besloot het
stadsbestuur 'deser stadts swart colde ruin' gedurende de meimaand op de Greente te
laten grazen om 'vett' te worden, en hem vervolgens op de Deventer Pinkstermarkt te
koop aan te bieden.P'' Met 'vett' is waarschijnlijk bedoeld dat men het dier in een betere
conditie wilde brengen om er zo een hogere prijs voor te kunnen maken. Een beroeps
militair, een ruiter, aan wie in 1654 een paard te koop werd aangeboden dat hem als
rijpaard moest dienen, stelde ook de vraag: 'Is het vett?', waarop de eigenaresse ant
woordde: 'Jae, soo vett als het oyt geweest is'.163Archeologisch onderzoek maakt
eveneens aannemelijk dat er in de stad weinig paardevlees gegeten werd. Analysevan uit
beerputten afkomstig slachtafval, botmateriaal van vier opgravingslocaties (14de-18de
eeuw) geeft aan dat zich onder 3170 stuks slechts twee botfragmenten bevonden die van
een paard afkomstig waren.l"
Ieder die zich te paard wilde verplaatsen diende de rijkunst machtig te zijn. Beginnelin
gen konden voor rijlessen terecht bij de pikeur. In 1690was dat een zekere Nicolaas
Volkers.l'" Het oefenterrein, de pikeursplaats, lagnaast het Armenweeshuis, dat een deel
was van het voormalige Brigittenklooster op de Vloeddijk.166De stedelijke rekening van
1692vermeldt een brand op de pikeursplaats. Tijdens het bestrijden van het vuur schonk
men de blussers voor ruim 13 stuiver bier.167
Tijdens herbergbezoek kwam het nogal eens voor dat goede ruiters elkaar voor een
wedstrijd uitdaagden. Zo snoefde ene Wolter Reuwersen in 1629 dat hij te paard uit
Kampen eerder in Deventer zou aankomen dan de brouwer Jan Minicus. Ook als de
brouwer een voorsprong kreeg vanaf De koele Lucht, een herberg bij de huidige Koe
lucht, dacht Wolter hem nog gemakkelijk te kunnen verslaan. Minicus nam de uitdaging
aan. De condities waaronder de weddenschap gehouden zou worden, werden beschre
yen in het rekenboek van de waard in wiens herberg men bij elkaar was. Om de
vertrektijden te bepalen voorzagen beide partijen zich van een zandloper die, naar zij
aannamen, een uur aangaf. Vervolgensbegaf Jan Minicus zich, begeleid door een andere
ruiter die de zandloper droeg, op weg naar De koele Lucht vanwaar hij na een uur zou
wegrijden. Wolter bleef met zijn zandloper in de herberg achter en zou eveneens na een
uur zijn rit naar Deventer aanvangen. De weddenschap liep in het honderd doordat de
zandlopers geen uurglazen bleken te zijn, maar slechts een half uur aangaven. Die van
Minicus was dan ook ergens tussen de Emaus, een herberg buiten de Venepoort, en De
koele Lucht alleeggelopen. Een der partijen voelde zich kennelijk door deze gang van
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zaken benadeeld; er ontstond onenigheid die door de rechtbank beslecht moest wor
den.!"

Behalve bij het burger- en militaire verkeer, werden paarden ingezet om als krachtbron te
dienen bij waterbouwkundige werken en in de nijverheid. Vele dieren waren gedoemd tot
levenslang rondjes lopen in tijdelijk opgestelde watermolens of in rosmolens van brou
wers, vollers en andere ondememers.
Tijdens de bouw van de sluis bij de Cellebroederspoort in 1608 werden naast de
stadspaarden ook enige gehuurde dieren ingeschakeld om de bouwput droog te houden.
Voor 90 herenpond kreeg de stad gedurende 12 weken de beschikking over een huur
paard van Johan ten Napel. Waarschijnlijk heeft men het overdag en's nachts droogma
len voor een vast bedrag laten aannemen, waarbij de stad zelf de tussenliggende tijd met
eigen paarden moest overbruggen. Van 27 mei tot 27 september aten de paarden die
'tusschen nacht ende dach' de watermolen in werking hielden, 59 mud haver die door de
in dat jaar bijzonder hoge graanprijs, ruim 270 herenpond kostte. Bovendien voorzag
men deze dieren af en toe van brood.l'"
Ook in 1662 werd er door middel van paardekracht een grote hoeveelheid water ver
plaatst. Een notitie in de boekhouding van dat jaar luidt: '5 october, meeeste)r Willem
aenbestedet de Bovenhaeven mit een peerdemoele droech te maecken'. Ret werk werd
wel op een ongunstig tijdstip, de herfst, aangevangen. Aan het eind van de maand
begaven cameners en rentmeesters zich naar de Bovenhaven om de daar inmiddels
opgestelde rosmolen te inspekteren.'"?
Volgens Johan Louwseri'" en Johan Ligger,172beiden eigenaarvan een brouwerij aan de
Oudestraat, hadden de brouwers hier van oudsher het recht bezeten om er in hun bedrijf
een rosmolen op na te houden. Johan Liggers brouwerij zou een van de oudste brouwerij
en in de stad zijn. Op hun verzoek stond het stadsbestuur deze brouwers in 1612 toe
opnieuw gebruik te maken van dit oude recht en in hun bedrijven een rosmolen te
installeren. Ret moutmalen in eigen beheer leidde echter al gauw tot ontduiking van de
maalaccijns zodat de magistraat 'tot bevordering van deser stadtz accisen' al in 1616
beval dat de brouwers in afwachting van nadere beslissingen, onmiddellijk met het malen
moesten stoppen.!"
Paarde- of rosmolens werden ook gebruikt bij het vollen of vervilten van laken. Voor de
afwerking van hun product waren de lakenwevers aangewezen op de diensten van onder
anderen exploitanten van volmolens. Teneinde van wollen weefsel laken te maken,
diende het onder toevoeging van reinigende en ontvettende middelen, langdurig gekueed
te worden waardoor de gewenste vervilting optrad. Aanvankelijk bereikte men dit
resultaat door wollen stof vermengd met vollersaarde, een kleisoort die vuil en vet
opnam, en urine, met blote voeten in volkuipen langdurig te treden. Een vies karwei dat
door vollers, arbeiders die in laag aanzien stonden, verricht werd. Tegen het eind van de
zestiende eeuw was men erin geslaagd het vollen gedeeltelijk te mechaniseren. Ret
weefsel werd nu bewerkt met houten stampers die door een windmolen werden aange
dreven.!" In Kampen maakte men voor het vollen ook gebruikvan paardemolens. In 1623
verleende het stadsbestuur na veelvuldig aandringen van het drapeniersgHde, aan twee
notabele stadgenoten, Wolter Janssen Wessinck en Evert Rijnvisch, een 20 jaar durend
recht op het exploiteren van volmolens. Op het bolwerk van de Boven- IJsseltoren, op de

213



plaats waar eertijds een kopermolen gestaan had, verrezen nu twee volmolens. De ene
geconstrueerd als windmolen, de andere geschikt om door paarden te worden aange
dreven, zodat men niet aIleen van de wind afhankelijk was. De magistraat die het nut van
een bloeiende textielnijverheid inzag, was niet krenterig. De ondernemers kregen 100
Carolusgulden om daarmee een waterleiding van de molens naar de IJssel te realiseren.
Bovendien legde men op stadskosten een 'steenstraetgen' aan van het bolwerk naar het
Oorgat, 'waar in de Burgel een steiger gebouwd werd om daar het laken te kunnen
spoelen. Naast deze gunsten kreeg het nieuwe bedrijf ook nog het recht om gedurende 20
jaar tegen een redelijke vergoeding vier molenpaarden in de stadsmaten te laten gra
zen.!" De zaken gingen kennelijk voorspoedig. Twee jaar later stond de overheid ook toe
dat de twee ondernemers de paardevolmolen in het Agnietenkerkje op de Vloeddijk, die
tot diens dood door een zekere Peter de Cueeckere gedreven was, verder runden.!"
Intussen stond de tijd niet stil; door nieuwe vindingen werden de volmolens geleidelijk
verbeterd. In 1650 maakte Louis Salomon uit Utrecht zijn opwachting bij de magistraat.
Hij kwam met het voorstel ook in Kampen een 'peerdevullemuelle van een nije inventie'
te plaatsen. Bovendien bood hij aan om onder de tarieven van de plaatselijke volmolens
te werken."" Hoewel er druk gedelibereerd is over een plaats voor de moderne molen.!"
is het niet zeker of Louis Salomon hier voet aan de grond he eft gekregen. De eigenaars
van de volmolen op de Vloeddijk bleken zeer beducht voor hun zakelijke belangen en
boden onmiddellijk aan ook hun rosmolen te verbeteren volgens de inzichten van de
'meester van Utrecht!"
Bij het vertrek van de Franse bezetting in december 1673, deelde de rosmolen aan de
Vloeddijk het lot van talrijke andere, voor de welvaart van de stad belangrijke objecten en
werd opzettelijk vemield.l'" Een der twee eigenaars, Hendrik Wijntgens, was in hetzelfde
jaar overleden. In het voorjaar van 1674 verkochten de voogden van diens minderjarige
kinderen, met goedvinden van de magistraat, de helft van de geru"ineerde molen met ap
en dependenties voor 424 Carolusgulden aan Rutger Erckelens.I'" Deze kreeg vervolgens
op aandringen van de gezamenlijke duffelmakers, het groene licht van het stadsbestuur
om de rosmolen weer bedrijfsklaar te maken en het opnieuw door brand beschadigde
kerkje - de Agnietenkerk was in 1635 ook al eens gedeeltelijk verbrand=" - weer in
gebruik te nemen.
In het laatst van de eeuw dreef de gemeensman Bernhard Bckelboonr'" een paardevol
molen. Zijn bedrijfsresultaten waren waarschijnlijk niet denderend. Om de plaatselijke
textielnijverheid ter wille te zijn, kwam het stadsbestuur hem dan ook op verscheidene
manieren tegemoet. Zo mocht hij in de herfst van 1697 op stadskosten 21 voer hooi
kopen voor zijn molenpaarden.P" Om er nog enige paarden bij te kunnen kopen gaf de
stad hem ook nog 200 Carolusgulden.l" Toen Eckelboom in 1698 een nieuwe rosmolen
wilde bouwen, was de magistraat mete en bereid hem voor de zes paarden die de molen
bij toerbeurt in beweging moesten houden, aan goede, gemakkelijk bereikbare weide
grond te helpen. Bovendien zou de stad voor hooiland zorgen of hem van voldoende hooi
voorzien+"
Uit het vorenstaande moge blijken, dat het paard Rapken en zijn soortgenoten een
belangrijk aandeel hebben geleverd tot het welvaren van de 17" eeuwse Kamper samen
leving.
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NOTEN

- gebruikte afkortingen:
O.A. = oud-archief der gemeente Kampen.
R.A. = rechterlijk archief der gemeente Kampen.

-. aile geraadpleegde archivalia bevinden zich in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Kam
pen.

1. O.A. 24, foL 179.
2. O.A. 24, foL 87v.
3. O.A. 27, foL 125.
4. O.A. 194, foL 43v.
5. In 1628 schreef Anthoni van Calsbeeck ook in fraaie letters de brugtarieven op een bord (Van

Vliet, De IJsselbrug p. 42). Terwijl de borden met regels voor voerlieden en piloten verdwenen
zijn, heeft dat met de brugtarieven de eeuwen getrotseerd en is nog in volle glorie - zij het
gerestaureerd - in het Kamper museum te zien.

6. O.A. 498, CAIlerley ende extraordinaris uuitgave').
7. O.A. 534, COncosten van reysepensien').
8. O.A. 535, CBetaelinge van wagenvrachten').
9. O.A. 200, foL 92.
10. O.A. 510, CReysepensien ende oncosten op reysen').
11. O.A. 511, CReysepensien ende oncosten op reysen').
12. In Kampen gebruikte men het woord 'cameners' voor kameraars. Kameraars, twee in getal,

waren magistraatsleden die in een bepaaldjaar, samen met twee rentmeesters uit de Gezworen
Gemeente, bij toerbeurt de financiele zaken in de stad regelden.

13. R.A. 26, foL 162.
14. O.A. 199, foL 129.
15. O.A. 29, foL 106.
16. O.A. 243, foL 334.
17. R.A. 20, foL 279.
18. R.A. 21, foL 38.
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19. O.A. 511, CReysepensien ende oncosten op reysen').
20. O.A. 27, foL 227.
21. Een Amsterdamse aam is ruim 155 liter (Van Dale).
22. O.A. 29, foL 26v.
23. 'keerquaet' = bijeengeveegd vuiL
24. Van Vliet,Degezondheidszorg,p. 6.
25. Te zien op de stadsplattegrond van Joan Blaeu ±1649.
26. O.A.-195, foL 50v.
27. O.A. 28, foL 193.
28. bot = onder andere bevel, gebod

te enes bodes sijn = tot iemands dienst staan. (W.J.J Pijnenburg en J.J. van der Voort van der
KJey,p. 47.

29. O.A. 477, (Tlthgeveru van allerley onsekere parcelen').
30. O.A. 478, CReysen').
31. O.A. 479, COntfanck van allerley onseker parceelen').
32. kapoen = vetgemeste gecastreerde haan.
33. O.A. 24, fol. 64v.
34. O.A. 509, (Uuitgave van wagenvrachten').
35. De graaf van Bentheim ontving elk jaar een verering van de stad Kampen in de vorm van een

steur.
36. O.A. 522, (Betaelinge van waegenvrachten ende oncosten van dien').
37. R.A. 21, fol. 125v.
38. O.A. 492, CBoedenverdiensten').
39. O.A. 523, (Uuitgave van stalm(eeste)r, dieners ende ander boetschappen').
40. R.A. 233, foL 4v.
41. O.A. 306, fol. 86.
42. Godspenning = handgeld dat een knecht of meid die zich verhuurd had, gegeven werd om de

afspraak te bekrachtigen.
43. O.A. 306, fol. 86v.
44. O.A. 485, CMuyr- ende stallm(eiste)rs').
45. O.A. 24, fol. 2v.
46. roedendrager = gerechtsdienaar.
47. O.A. 24, fol. 67.
48. O.A. 306, foL 86v.
49. O.A. 24, foL 109v.
50. O.A. 306, fol. 89.
51. O.A. 29, foL 80.
52. C.N. Fehrmann, p. 238.
53. O.A. 25, foL 28.
54. O.A. 194, fol. 125.
55. O.A. 29, foL 80.
56. O.A. 515, CAJderley ende extraordinaris uuitgave').
57. O.A. 482, CMuyr ende Stallm(eiste)rs').
58. De secretaris permitteert zich hier een grapje en noemt de putjesscheppers 'goltgravers'.
59. O.A. 490, (Tluitgavc van allerley onseecker perceelen').
60. O.A. 494, (Tncoop van roede steen').
61. O.A. 494, CExtraordinaris ende allerley uuitgave').
62. Twee schepenen waren als 'burgemeesters in der tijt' bij toerbeurt gedurende een maand belast

met het dagelijks bestuur van de stad (Van Vliet,Demagistraat, p. 12).
63. O.A. 24, foL 46.
64. O.A. 24, fol. 107v.
65. O.A. 25, fol. 12v.
66. O.A. 492, CBoedenverdiensten').
67. O.A. 482, CMuyr- ende stallm(eiste)rs').
68. O.A. 475, CMuyr- ende stallm(eiste)rs'}.
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69. O.A. 497, (,Oncosten van der stadtzpeerden ende stal').
70. O.A. 482, ('Muyr- ende stallm(eiste)rs').
71. O.A. 498, (,Oncasten van der stadtzpeerden ende stall').
72. O.A. 475, ('Saedelmaecker').
73. O.A. 523, (,Oncasten van de stall ende stadspeerden').
74. O.A. 492, (,Oncosten van die stadtzpeerden ende stal').
75. O.A. 509, ('Der stadt Campens caermansverdiensten').
76. O.A. 554, COnkasten van de stadtstal').
77. De Dertigjarige Oorlog 1618-1648.
78. R.A. 232, 10 juni - 2 juli 1636.
79. O.A. 508, (,Extraardinaris ende allerley uuitgave').
80. O.A. 495, CStadtzpeerden ende stal').
81. O.A. 499, (,Stal ende stadtzpeerden').
82. O.A. 477, ('Uthgevent van allerleye onsekere parcelen').
83. O.A. 513, COntfanck van alderleye anseeckere parceelen').
84. O.A. 531, (,Oncasten van de stadtskaerpeerden').
85. O.A. 491, CMuyr- ende stallm(eiste)rs').
86. O.A. 505, ('Reysepensien').
87. O.A. 518, (Tluitgaeve van bieren an brouwers ende herbergiers goetgedaen').
88. O.A. 501, CHaeffsmitz verdienst').
89. O.A. 192, fol. 131.
90. O.A. 475, CHueffsmitt').
91. droes = een ontsteking van de slijmvliezen van neus en keel met klierzwellingen.
92. O.A. 486, CMuyr- ende stallm(eiste)rs').
93. O.A. 489, CMuyr- ende stallm(eiste)rs').
94. O.A. 521, (,Oncasten van de stall ende stadtzpeerden').
95. O.A. 560, CExtraardinaris en allerleij uitgave').
96. RA. 21, fol. 51v.
97. R.A. 22, fol. 22.
98. RA. 22, fal. 107v.
99. noes, nose, noyse = onder andere kwaal, letsel, wond, (Pijnenburg, Van der Voort van der Kley,

p. 113).
100. O.A. 198, fol. 142v.
101. RA. 26, fol. 95v.
102. R.A. 24, fol, 141v.
103. RA. 23, fol. 44v.
104. RA. 24, fol, 85v.
105. R.A. 23, fol, 44v.
106. O.A. 504, (,Scherprichtersverdienst ende pensie').
107. O.A. 507, CScherprichtersverdienst').
108. 'Den 18de augustus sinnen Schepenen ende Raedt ende rentmeesters, secretarissen ende

dieners gevaren op Soeveningen ende hebben aldaer ~ wie oick daemae alhier binnen der
stadt ~ nae olde gewaenten, etlicke koervollens van der stadtz meyerluyden gekoren'.
(O.A. 474, CReysen')).

109. Van Vliet, Feesten en bijzondere dagen, p. 79, p. 92.
110. O.A. 28, fol. 117v.
111. O.A. 27, fol. 195.
112. O.A. 28, fol, 191.
113. O.A. 533, COncosten van reysepensien').
114. O.A. 534, COncosten van reysepensien').
115. O.A. 545, (,Extraardinaris en allerley ontfangst').
116. O.A. 31, fol. 125.
117. O.A. 245, fol. 143v.
118. O.A. 553, CExtraordinaris en allerley uytgave').
119. O.A. 489, (,Reysen').
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120. O.A. 24, fol. 119v, fol. 123.
121. O.A. 196, fol. 35v.
122. Het is niet bekend op welke wijze deze posten bij het in- en uitschepen van paarden gebruikt

werden. Met posten kunnen palen, balken of stevige planken bedoeld zijn, maar, in streektaal,
ook vlonders (Van Dale). Het voorschrift dat men de posten in de ossentijd na gebruik 'van het
water affhaelen' moest, zou inderdaad op vlonders kunnen wijzen.

123. O.A. 28, fol. 138.
124. O.A. 33, fol. 134.
125. O.A. 23, fol. 213.
126. O.A. 26, fol. 31.
127. O.A. 23, fol. 152.
128. O.A. 25, fol. 43v.
129. O.A. 27, fol. 160.
130. R.A. 22, fol. 144v.
131. R.A. 21, fol. 78v.
132. O.A. 30, fol. 29v.
133. O.A. 30, fol. 35v.
134. O.A. 30, fol. 36v.
135. O.A. 30, fol. 35v.
136. O.A. 243, fol. 385v.
137. O.A. 518, COncosten van de stadtzpeerden ende den stall').
138. O.A. 475" (Muyr ende stallmeysters').
139. O.A. 560, COnkosten van de stadtsstal').
140. O.A. 484, (Reysen').
141. O.A. 487. (Der stadt Campens erven opte Camper Eylanden').
142. O.A. 25, fol. 139v.
143. O.A. 534, CExtraordinaris en allerley uytgave').
144. O.A. 536, COnkosten van de stadtstal').
145. Van Vliet,Markten enjaarmarkten, p. 14-16.
146. Schilder, dl. 2b, p. 227.
147. RA. 21, fol. 157v-160.
148. R.A. 23, fol. 78v.
149. R.A. 20, fol. 247v.
150. RA. 20, fol. 242v.
151. R.A. 20, fol. 209.
152. Schilder, dl. 2b, p. 294.
153. R.A. 21, fol. 102, fol. 141v.
154. R.A. 21, fol. 157v.

RA. 26, fol. 95v.
155. R.A. 21, fol. 141v.

RA. 22, fol. 107v.
156. O.A. 478, COntfanck van allerley onseker parceelen').
157. O.A. 486, COntfanck van allerley onseker percelen').
158. O.A. 491, CReysen').
159. Wilhelm Maurits, vorst van Nassau - Siegen. Deze bezocht Kampen in 1676 samen met zijn

broer Frederik Hendrik (Frits) van Nassau - Siegen en Johan Maurits van N.-S.(?) (de
Braziliaan). Wilhelm Maurits woonde op de Wildenborch bij Zutphen. Hij was militair in
Staatse dienst en werd generaal onder stadhouder Willem III.
CO.A. 544, COncosten gedaen tot het defroyement van Sijn Vorstel(ijke) Doorluchticheit Prins
Wilhelm Maurits van Nassau')).
(O.A. 545, COncosten van prins Wilhelm Maurits van Nassau')).
Van der Aa, p. 438.
Molhuysen en Blok, p. 1578.

160. O.A. 546, (Reyseponsicn').
161. O.A. 196, fol. 93.
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162. O.A. 28, fo!. 93.
163. R.A. 27, fo!. 155.
164. Frits Laarman, p. 134.
165. O.A. 558, (,Extraordinaris en allerlei uitgave').
166. O.A. 32, fo!. 129.
167. O.A. 560, CExtraordinaris en allerlei uitgave').
168. R.A. 25, fo!. 9.
169. O.A. 480, (Tleloninge van de caerpeerden').
170. O.A. 532, (Reisepensien').
171. O.A. 23, fo!. 218v.
172. O.A. 23, fo!. 219v.
173. O.A. 24, fo!. 66v.
174. Adriaan Buter, p. 24.
175. O.A. 24, fo!. 173.
176. O.A. 25, fo!. 30v.
177. O.A. 194, fo!. 119.
178. O.A. 194, fo!. 119.

O.A. 521, CUuitgaeve van reysepensien ende oncosten op reysen gedaen').
179. O.A. 194, fo!. 120v.
180. O.A. 198, fo!. 48v.
181. O.A. 198, fo!. 47v.
182. O.A. 507, ('Weeckelicke bethalinge van deser stadtz dachhuirderen').
183. Schilder, d!. 2a, p. 71.
184. O.A. 33, fo!. 151.
185. O.A. 33, fo!. 153.
186. O.A. 33, fo!. 160v.
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