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Middeleeuwse burgers boerden

door Aalt Selles

Kampen op een mooie voorjaarsdag in het eerste kwart van deze eeuw. De zon staat al
enkele uren aan de hemel. Het licht strijkt over de bomen van het Plantsoen. Daar is de och
tendrust ver te zoeken. Vanuit aIle delen van de stad stromen kudden koeien naar de Singels.
Het vee heeft de hele winter op stal gestaan; is uitgelaten van de buitenlucht en de lentezon.
Pinken maken bokkesprongen als jonge meiden. Oude, bedaagde koeien zetten er soms een
sukkeldrafje in met zware, zwaaiende uiers en dikke, schommelende buiken. Boeren en boe
rinnen uit de binnenstad van Kampen met hun helpers houden de horentouwen stijf vast. In
de andere hand hebben ze een knuppel. Soms komt die kletsend neer op een kop of kont
van een al te levenslustige of een onwillige koe. Het is een drukke dag: het vee van de Kam
per stadsboeren gaat naar buiten. Het gaat de gemeenschappelijke weiden van de Broeken
in, nadat ze zijn gebrandmerkt op de Singels.

De Kamper "koeboeren" vormden een eigen bevolkingsgroep staande tussen de massa
van arbeidende bevolking en het patriciaat. Die van kleine zelfstandige. Inmiddels is het een
"verdreven en bijna vergeten bevolkingsgroep" 1). Om deze mensen naar voren te halen,
mede in verband met de plannen tot het vestigen van een stadsboerderijmuseum en om een
deel van de foto-collectie van het Frans WalkateArchief meer onder de aandacht te brengen
is deze artikelenserie geschreven.

Het is de bedoeling dat deze serie zich over meer dan een jaargang van de Kamper Alma
nak zal uitstrekken. Daarbij zal zowelhet verdere verleden vanaf de middeleeuwen alsook de
meer recente historie uit de eerste helft van deze eeuw aan de orde komen. Tussendoor zul
len we kijkjes nemen in de bedrijfsvoering en de huishouding van een willekeurige stads
boerfamilie uit de eerste helft van deze eeuw.Daarbij moet men bedenken dat bij hen - even
min als bij burgerfamilies - sprake was van een standaardgezin. Ieder had zijn eigen bedrijfs
en leefstijl, zodat dikwijls facetten die elders sterk of niet bestonden over - of onderbelicht
worden in deze artikelen.

Oorsprong
Na de "ouverturc" aan het begin van dit artikel uit het eerste kwart van deze eeuw moeten

we terug naar vroeger tijden, naar de oorsprong van Kampen. Daarover bestaan veel vraagte
kens. Veelhistorici hebben zich er het hoofd over gebroken. Chr.J.Kolman heeft ze in de Kam
per Almanak van 1990 op een rijtje gezet 2). De laatste samenvatting is van Th. van Mierlo in
de Geschiedenis van Kampen 3). We laten dit onderwerp dus hier verder maar rusten.

Vanaf de kiemlegging van Kampen was de scheepvaart, de visserij en de handel op de
overgang van zeevaart naar riviervaart van groot belang. Maar behalve het water mag ook het
land, de agrarische sector, zeker niet onvermeld blijven, zoals zo vaak gebeurt bij de bestu
dering van de geschiedenis van de noordelijke Nederlanden 4). Voor wat Kampen betreft
volkomen onterecht. Denk maar eens aan het feit dat in.de vorige eeuw de stad zoveel land
pacht ontving dat er geen gemeentebelasting hoefde te worden opgelegd. Renteniers en
gepensioneerden werden zodoende naar Kampen gelokt. Gelukkig heeft G. Hendriks Kam
pen aan zich verplicht metzijn diepgaande sociografische studie, uitmondend in zijn disser
tatie "Een stad en haar boeren" 5). Van Schaick en Heverkamp belichtten het Kampereiland
eerder in 1939, zij het grotendeels over het natuurleven 6). Over het agrarische perspectief
van het Kampereiland bracht Dijksterhuis in 1975 een uitvocrig rapport nit aan het gemeen
tebestuur 7). •



Overigens heeft het agrarische bevolkingsdeel van Kampen voor wat geschiedschrijving
betreft "aan de achterste speen gelegen". Het Kamper boerengebeuren kun je verdelen in
dat van de Eilander en het deel van de stadsboeren. De eerste groep blijft in deze artikelen
reeks buiten beschouwing.

Overal stadsboeren
In veel steden waren stadsboeren gevestigd. Ze bedreven landbouw, groenteteelt, fruit

teelt enz. en hielden vee, pluimvee, kleinvee etc. Oude stadsplattegronden tonen aan dat
eeuwen geleden in de steden vrij grote lappen grond lagen waarop boerenbedrijven,
bestaande uit behuizingen met stallen, schuren en erven lagen.

Deze stadsboeren, onder andere die in Kampen, bezaten vaak speciale weide- en bur
gerrechten. In 1980waren in 's-Hertogenbosch, Enkhuizen en Groningen nog stadsboerde
rijen aanwezig 8). Ook in Harderwijk en Elburg stonden ze, getuige de hooiluiken in de
bovengevels. Een boerderij uit Harderwijk is overgeplaatst naar het Openluchtmuseum in
Enkhuizen. Verder kenden Zutphen, Arnhem, Sneek, Coevorden, Maastricht enz. stads
boerderijen 9).

Gemeenschappelijke weidegronden met daaraan gekoppelde bijzondere (groot-)bur
gerrechten bestonden o.a. in Elburg (De Meenthe), Genemuiden (De Top), Grafhorst (De
Halingen) en Wilsum 10).In enkele plaatsen ontvangen nakomelingen van de oorspronke
lijkc (groot-)burgers nog uitkeringen uit de inkomsten van inmiddels verkochte meente
gronden, waarvan de opbrengst belegd is.

In meerdere opzichten doen de markerechten op het platteland denken aan deze weide
en burgerrechten in stedelijke nederzettingen.

Burgerrechten
Daarom eerst in het algemeen iets over de rechten en plichten van burgers in plaatsen

waaraan de landsheer stadsrechten had verleend. Of die ooit formeel aan Kampen zijn toe
gekend is overigens twijfelachtig. Een middeleeuwse stad was in economisch opzicht een
samensmelting van person en die met handel, nijverheid, agrarische bezigheden enz. hun
kost verdienden. Een stad bezat een eigen karakter in juridisch (eigen stadsbestuur en recht
spraak) en militair opzicht en eigen voorrechten 11).

Een burger kreeg zijn rechten en plichten door geboorte of door het afleggen van de
eed op het stadsrecht nadat aan alle voorwaarden wasvoldaan 12). Hi] had recht op belan
genbehartiging, moest meehelpen de stad te bewaken en werd bij handelen tegen de stads
wetten door het stadsbestuur bestraft.

Behalve burgers woonden er in een middeleeuwse stad ook "inwoners" en verder vreem
delingen of "gasten". Inwoners huisden wei blijvend in de stad doch waren (nog) niet bee
digd. Een gastwerd in de Overijsselse stad als een potentiele vijand beschouwd en doorgaans
zwaarder bestraft 13).

Kamper burgers
Hoe waren deze burgerrechten in Kampen geregeld? Gebruikelijk was, dat op het

moment dat een plaats stadsrecht verwierf, iedere inwoner die goed bekend stond automa
tisch burgerrecht kreeg. Omdat niet bekend is of Kampen ooit formeel tot stad is verheven
(ze kreeg in de loop van de tijd wei losse privileges b.v.van eigen rechtspraak) is over deze
automatisch verkregen burgerrechten niets te zeggen.

Op een gegeven ogenblik zullen de Kampenaren zich wei als stadsrechtbezitters zijn
gaan opstellen 14). Kampen was toen volgens onze normen vermoedelijk niet meer dan een
(middel) groot dorp. Er gold het "ons kent ons'', Iedereen wist van de andercn "vanwie hij
of zij er een was. Regel was dat kinderen van burgers die binnen de stad woonden door
geboorte burger werden, zelfs al zagen ze toevallig zelf buiten de stad het levenslicht. Een•



geboren burger die buiten de stadsvrijheid ging wonen, verloor zijn burgerrecht maar kreeg
het direct terug bij terugkomst. Wegens bijzondere prestaties verricht voor de Kamper
gemeenschap, kon aan I1jet-burgershet burgerrecht worden geschonken.

De groep van inwoners die met toestemming van de overheid in de stad woonden wer
den in Kampen "die in burgers gemoede sitten" genoemd. Hun berechting was als die van
burgers, dus milder dan die van "gasten" en ze moesten een jaarlijkse prestatie opbrengen.

Onder bepaalde voorwaarden kon het burgerrecht worden gekocht. Men moest drie
jaar lang in Kampen hebben gewoond en er vuur en licht hebben gehouden. Het kon zelfs
verplicht worden gesteld burger te worden. Een gegadigde moest vrij en niet horig zijn,want
dit bracht verplichtingen mee die strijdig konden zijn met de stadsbelangen. Men mocht
geen moord of doodslag op zijn geweten hebben, moest een behoorlijke kostwinning bezit
ten en een eed van trouw afleggen. Voor het zelfstandig uitoefenen van een beroep of bedrijf
was het bezitten van het burgerrecht vereist.

Wanneer een ingekocht burger jaar en dag buiten de stadsvrijheid verbleef, verloor hij
zijn burgerrecht 15).

Weiderechten
Een zeer belangrijk recht van aile middeleeuwse Kamper burgers was het mogen laten

weiden (beslaan) van vee op de gezamenlijke weilanden. Men verloor dit recht als men bui
ten de stadsmuren ging wonen. Een geboren burger kreeg het weer terug na opnieuw een
jaar binnen de muren te hebben gewoond 16). Het grootste gedeelte van deze gemeen
schappelijke weiden lag ten westen van de stad. Het bestond uit het Bovenbroek of Over
broek (90 ha), het Celles- of Cellebroedersbroek ook Horstbroek genaamd (92 ha), het

Op dit kaartje gemaakt in 1879doorJf Suiets, directeur van stadswaterwerken, zijn van noordwest
naar zuidoost aangegeven de stadsburgerweiden (S.B. W) de MeZm en Ruinekamp, de HaatZander- of
Nieuwe Weide, het Buitenhagenbroek en Hagenbroek, he!Buitenbroek, het Broerbroek,het Cellesbroeken •
het Bovenbroek. Voorop het KampereiZand ZigtSeveningen. (Frans WaZkateArchiej)



Broederbroek (71 ha), het Buitenbroek (100 hal en het Buiten-Hagenbroek (53 ha). Broek
is laag, moerasachtig land dat 's winters onder water komt te staan.

De Broeken waren genoemd naar de nabij gelegen espels, de wijken waarin de stad vroe
ger wasverdeeld 17). Tussen deze Broeken en de stad lagen de Maten die al zeer vroeg par
ticulier eigendom waren.

Verder werden eertijds gemeenschappelijk beweid het Haatland, de Melm, de Greente
en de Nieuwe Weide, aile gelegen noordelijk en noordwestelijk van de stad alsmede Seve
ningen voor op het Kampereiland. In elk geval een deel van deze gronden was v66r 1284
door bisschop Hendrik van Vianden aan de stad geschonken.

Broekheren
De Schepenen, vergelijkbaar met ons College van Burgemeester en Wethouders, hadden

het opperbestuur over de weiden. Het toezicht berustte bij de broekheren of weidemeesters.
Deze moesten ieder jaar de eed afleggen. Ze mochten zelf ook vee inscharen maar niet meer
en niet eerder dan andere burgers. Het washun evenals de andere burgers verboden vee van
een ander onder hun naam te laten weiden. Ze mochten de koeien laten verweiden. Het
"bernegelt" voor het brandmerken van het vee was voor hen. Met het brandmerken moch
ten ze niet eerder beginnen dan op 30 april. Bij goed weer mochten echter de broeken met
toestemming van de hoofdlieden der espels 14 dagen eerder worden beslagen 18).

In 1413werden op de eilanden, dus zeker ook op Seveningen, de Greente en de Melm,
herders aangesteld. Dezen moesten er op toezien dat er geen vee van niet-gerechtigden of
ongebrand vee liep 19).

De inscharing
In 1391werd bepaald dat niemand in de vier broeken vee mocht laten weiden dan bur

gers die binnen de stadsmuren woonden. Bij overtreding moest men de runderen afstaan en
aan de stad een boete van 100 schellingen betalen. Zij die "boven dier kercken ende op dien

•Een stadsboer brengt zijn vee van de weide (oPSeveningen?) naar huis.
(Detail kopergravure C. Braun en F Hogenberg in: Civitatis Orbis Terrarum, deel II, 1575).



vloetdijke" woonden, mochten op Seveningen en de Greente vier stuks vee inscharen. Deze
burgers woonden aan de zuid- en de westkant van de stad binnen de stadsvrijheid maar bui
ten de toen nog langs de Burgel staande stadsmuren. Burgers die binnen de muren woon
den, mochten op beide weiden drie "schaer opslaen". Het weiden van paarden was verbo
den, behalve die van de tichelaar (steenbakker) 20).

In 1413 werden nieuwe regels gesteld voor de beweiding. De broekheren mochten van
niemand uit een huis "daer eene wake uitgaet" meer dan drie melkkoeien in de Broeken toe
laten. De bewoner moest dus de plicht hebben de stad mede te bewaken. Daarvoor moest hij
een bewapening aanschaffen. Yond men uit zon huis meer dan drie koeien dan werden die
op stal gezet bij het Heilige Geestgasthuis. De overtreder kreeg 100 schellingen boete.
Gehuurde koeien mochten niet worden ingeschaard. Beweiding in andere weiden dan die
behorende bij het eigen espel werd bestraft. Goedgunstig werd aan de broekheren toege
staan hun eigen vaarzen vooraf te beslaan 21).

Op de Melm mocht iedere burger vier varkens laten lopen, denkelijk voor de winterpot.
Dezen moesten een kram in de neus hebben tegen het wroeten. Bracht iemand er meer dan
een, dan kostte hem dat een butken (1/2 stuiver) per stuk 22).

Ook kloosters en instellingen mochten vee in de Broeken laten grazen, b.v.het Sint Bri
gittenklooster mocht dit vanaf 1457 acht jaar lang en wei vier stuks in het Bovenbroek en vier
in het Cellesbroek. Het Sint Geertruidengasthuis mocht er acht laten weiden en betaalde
maar de helft van het "bernegelt" (bepaling uit 1468) 23).

Op Seveningen mochten geen schapen of ganzen worden gehouden, zelfs niet van de
herder. Die moest honden houden om de schapen of ganzen te vangen 24). Burgers en
bewoners van de stadseilanden mochten op Seveningen drie stuks hoornvee laten grazen,
maar bewoners van de Hoge en de Lage Esch niet. Seveningen was een onaantrekkelijk wei
degebied voor de stadsbewoners. Het lag voor het tweemaal daags noodzakelijke melken te
ver van de stad, de pont over. Behalve "berngelt" voor het brandmerken was aan de stad voor
het laten grazen weidegeld, "koegeld" genaamd, verschuldigd. Daarvoor werd in 15ll voor
Seveningen, de Greente en de Melm een regeling vastgesteld. Het geld was bestemd voor
onder meer dijkherstel enz. en ging voor de rest in de stadskas 25).

Brandmerken
In de Broeken liepen de koeien van aile bewoners van een bepaald espel in kudden bij

een. Om ze uit elkaar te houden werd het vee jaarlijks van een brandmerk voorzien. Iedere
weidegerechtigde had zijn eigen teken. Door hetjaarlijks "bernen" hadden de dieren altijd
een vers brandmerk.

Dat brandmerken gebeurde op 30 april. Het Ordinarius Noster daterende van tussen
1448 en 1482 verwoordt het aldus: "Soe wat voir Meye brant men wei op der stat lande of
eylande in mit haeren biesten nae guetduncken der dycmesteren of weidemeisteren. Ende
dat voirsiet men oic mit kerkesprake".

En het Ordinarius Oppidi Campensis uit de jaren twintig van de 16e eeuw vermeldt:
"Meyavondt dan brandt men die koen in der stat broecken elx in sijn espell daer hij woent.
En men holt ghien recht" 26).

]e kunt aan de neus van een koe niet zien wie zijn baas is.Daarom moest degene die vee
liet brandmerken zweren dat het zijn eigendom was, aldus een bepaling uit 1413 27).
Zodoende werd voorkomen dat een veehouder met te weinig inschaarrecht zon plek huur
de van iemand die een plaats over had.

De Koeborgh
Loslopend vee trok in de middeleeuwen veerovers aan. De overheid probeerde het roven

van vee tegen te gaan, ook Kampen wenste geen veeroof uit de Broeken.
Een ander probleem was dat Kampens landsheren, de Utrechtse bisschoppen, geen •







De ligging van de Olde Coeborch en de Coeborch volgens Van Engelen van der Veen.
(Uit: Versl. en Med. Ver. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 1924)

dikke vrienden waren met de graven/hertogen van Gelre, Kampens buren. Terwijl op de
Noord-Veluwe roofridders woonden die tuk waren op de rijkdommen van Kampen.

Daarom liet de stad als een soort voorpost voor de stadsverdediging en ter bescherming
van het vee aan de zuidkant een buitengebeuren, een blokhuis, als wakend oog aanleggen.
De naam ervan, de Koeborgh, duidt op de functie als waakhuis van het vee 28).

Eigenlijk hebben er twee koeborgen bestaan, beide op de kruising van dijken. Het eer
ste, de Olde Coeborch, daterende uit het begin van de 14e eeuw, stond op de kruising van
de Venedijk en de Wilgenweg, een verbindingsdijk tussen de Zwartendijk en de Venedijk. Op
de kruising van deze dijk en de Slaper, iets zuidelijk van de oude werd een nieuwe Koeborgh
aangelegd. Voor de bewaarder was een woning ingericht, waar de man de zaak dag en nacht
in de gaten hield. Bij onrust hees hij met een touw en een katrol een mand in een hoge mast.

Ook de Kampenaren zelf gedroegen zich niet altijd even ordelijk in de wijde weiden van
de Broeken. Ze hieJden er blijkbaar schietoefeningen. Daarom werd in 1405verordonneerd
dat niemand er met arrnborsten of bogen mocht schieten daar er koeien liepen. Deed
iemand het toch dan kreeg hij 100 schellingen boete. Raakte hij vee, dan werd hij door de
Schepenen bestraft. Ook het door roepen samenbrengen van vee werd beboet, vermoedelijk
om te voorkomen dat het samengedreven vee kon worden meegevoerd. Degene die de zaak
aanbracht kreeg de helft van de boete. Ook vrouwen mochten daarover getuigen 29).

Bevolkingstoename
Keren we van deze facetten van het leven van de Kamper veehouders en de veehouderij

terug naar de burgerrechten. Een welvarende en steeds rijker wordende stad die Kampen in
de middeleeuwen was, trekt veel immigranten aan.

Kampen had door zijn groei steeds meer mensen nodig. Anderzijds waren er op het plat
teland arbeidskrachten overbodig. De bevolking groeide daar sterker dan de werkgelegen
heid. Somswerd bij vererving een boerderij verdeeld over de kinderen (tot in deze eeuw nog
in Staphorst), maar meestal ging de hoeve naar een van de zoons en moesten de anderen•



maar elders emplooi vinden, b.v. in Kampen.
Deze allochtonen konden na verloop van tijd in aanmerking komen voor het burger

schap. Van de verleende burgerrechten werd keurig boek gehouden. De Burgerboeken die
van 1320 tot 1868 aanwezig zijn, zij het met enige hiaten, leveren een overdaad aan gegevens
over aantallen, het jaar van verkrijging van het burgerrecht en daardoor globaal van de
periode van immigratie, de plaats van afkomst en soms het beroep van de nieuwe burger 30).

Al wei is gebleken dat tussen 1370 en 1410 veel nieuwe burgers werden ingeschreven,
ongeveer 80 tot 115 per jaar. Daarna daalde het aantal tot ongeveer 50 per jaar. Van ruim
duizend bleek dat in de eerste helft van de 14e eeuw de nieuwe burgers vooral uit de naaste
omgeving van de stad kwamen of uit de aangrenzende gewesten. Na 1350 werd het percen
tage uit de naaste omgeving steeds kleiner ten opzichte van dat uit de overige Noorneder
landse streken. Bijzonder sterk steeg het percentage uit de Zuidelijke Nederlanden en Duits
land 31). Vooral uit Munsterland en Rijnland was die immigratie van belang. Geen wonder
want met die streken had Kampen geregeld handelsbetrekkingen. Westfaals linnen en Rijn
se wijn gingen over Kampen zeewaarts 32).

Splitsing burgerrecht
Hoewel dit veelal niet de reden van hun komst zal zijn geweest, kregen al deze nieuwe

burgers automatisch het weiderecht voor de Broeken. Als goede Nederlanders - de zuinig
heid zit ons ingebakken hebben zeer velen zeker van dit recht gebruik gemaakt. Niet zozeer
voor het vestigen van een veehoudersbedrijf, meer als nevenbedrijf en voor eigen voorzie
ningen, zoals in later eeuwen velen op het platte land een geit voor de melk en een varken
voor de slacht hielden. Melkwerd in de middeleeuwen en lang daarna niet puur gedronken,
karnemelk wel, Melk diende vooral voor voedselbereiding en het maken van boter en kaas.
Een koe gaf in de middeleeuwen trouwens maar een schijntje melk vergeleken met thans.

Daarnaast zullen van het platteland ook veel echte veehouders naar Kampen zijn gelokt
mede door de weiderechten. Mensen die hun bedrijf elders hadden moeten opgeven.
Samen met de gevestigde stadsboeren zijn ze de voorgangers van de latere Kamper koeboe
reno

Het aantal burgers met weiderechten steeg sterk, maar de stadsbroeken groeiden niet
mee. Daarom zag het stadsbestuur zich op 21 februari 1559 genoodzaakt een nieuwe ordon
nan tie vast te stellen voor de ingekochte burgers en degenen ..die "in burgers gemoede
zaten", de groep van de inwoners dus 33).

Bepaald werd dat de burgers chap zou worden gesplitst in het grootburgerrecht en het
kleinburgerrecht. Aan het grootburgerrecht was het weiderecht gekoppeld, aan het klein
burgerrecht niet. De mensen die behoorden tot de groep van de inwoners bezaten geen wei
derechten en kregen deze evenmin. Tevenswerden nog meer beperkende voorwaarden vast
gesteld voor het beslaan van de stadsweiden en de koop van het burgerrecht.

De nieuwe regelingen brachten een forse ommekeer teweeg in de burgerrechten. De
beweiding van de broeken ging op meer professionele wijze gebeuren. Maar dat is een ver
haal apart en bewaren we voor volgend jaar.
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