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De ommelandvaart
Het oudste stuk in het Kamper stadsarchief is het privilege van koning Abel van Dene
marken voor de zogenaamde ommelandvaarders, uitgevaardigd in Skanor op 24 septem
ber 1251.1De kooplieden, die met hun koggeschepen de jaarmarkt aldaar bezochten, kre
gen bepaalde voorrechten, waaronder een vast toltarief van 32 schellingen als men recht
streeks terug naar huis voer of van twee schellingen per last wanneer men nog verder naar
het oosten ging. Als men op Noorwegen voer werd men zelfs vrijgesteld van tolheffing,
gesteld dat men wol, linnen of zout meenam en geen Oostzeeharing. Leed men onver
hoopt schipbreuk, dan had men recht op terugvordering van de strandvond, de goederen
die waren aangespoeld en geborgen. Daags na deze oorkonde, op 25 september 1251,vaar
digde Abel een aanvullend privilege uit. Daarin gafhij de umlandifar toestemming om hun
waren niet alleen op gewone werkdagen, maar ook op bepaalde uren tijdens feestdagen
aan land te brengen, inclusief de avonduren die aan zo'n feestdag voorafgingen.

Het verschijnsel van de ommelandvaart was op dat moment nog betrekkelijk nieuw.'
Al vele eeuwen lang waren er goederen uitgewisseld tussen de Noordzee en de Oostzee,
maar de handelsschepen die uit het westen kwamen voeren nooit verder dan Ribe in Zuid
west-Jutland of Hamburg aan de Elbe. Omgekeerd brachten de kooplieden van de Balti
sche kusten hun waren in Hedeby /Sleeswijk of LUbeckaan land. De landengte van Slees
wijk-Holstein werd met karren, lastdieren en dragers overbrugd. Maar omstreeks 1200

waagden schippers uit de Lage Landen en het gebied langs de Duitse bocht zich voor het
eerst om Jutland heen. Dit zeilen 'om het land' had onmiskenbaar voordelen. Bij gunsti
ge wind was het sneller, overladen was onnodig, men kon zijn waren zelf aan de man
brengen en het was mogelijk retourvracht mee te nemen. Verschillende omstandigheden
hadden aan deze verandering meegewerkt. Zo was het westelijk deel van de Oostzee
geheel onder Deense invloed gekomen. In n69 was het laatste bolwerk van de Westslavi
sche Wenden, het eiland Rugen, in handen van de Denen gevallen en dezen hadden hun
macht vervolgens weten uit te breiden tot in Estland toe. Handel en scheepvaart, tot dus
verre een sterk Wendische aangelegenheid, kwamen nu onder Deense supervisie te staan.
De vissers van de Zuiddeense eilanden en van Schonen, het zuidelijkste deel van Zweden
dat tot 1660 tot het Deense rijk behoorde, konden nu zonder gevaar voor concurrentie of
piraterij ter haringvangst. In september en oktober trokken de scholen vissen in enorme
aantallen westwaarts; men hoefde zijn netten maar uit te gooien om verzekerd te zijn van
een rijke vangst. Deze werd aan land gebracht, gezouten, in tonnen verpakt en verkocht.
Rond deze haringhandel groeide de grootste jaarmarkt van het Noorden, die gehouden
werd in hetzelfde Skanor waar Abel in 1251zijn privileges afgaf.

De ommelandvaarders maakten gebruik van een nieuw type schip, de kogge.l Hoe en
waaruit dit is ontwikkeld is nog onderwerp van discussie, al zijn er sterke aanwijzingen dat
de Wendische vrachtvaarders aan de wieg van dit zeewaardige handelsschip hebben
gestaan. Een der belangrijkste vertrek- en aanlandingspunten in het Noordzeegebied werd
Kampen. Het ontstaan van Kampen als handelsmetropool heeft weer te maken met het
openbreken van de binnenzee die spoedig Sudersee zou worden genoemd en de verbeter-



de afstroming van de rivier de IJssel. Tot de tweede helft van de rzde eeuw was de IJssel
tussen Deventer en Zwolle vrijwel onbevaarbaar geweest; maar toen deze eenmaal bruik
baar was geworden werd het ook de verkeersverbinding met het Duitse Rijnland, waar
Keulen het economisch centrum vormde. Niet toevallig is het Sint Annen- of Rijnschip
persgilde het oudst bekende gilde in Kampen. En evenmin toevallig bevinden de beide pri
vileges voor de ommelandvaarders zich in het Kamper stadsarchief, omdat hier aan de IJs
selmond de overslag van goederen plaatsvond van de zeeschepen, de koggen, naar de
riviervaart.

De Sont
De ommelandvaart richtte zich
voor een belangrijk deel op de zee
straat die toegang gaf tot de Oost
zee, de Sont. Hier, op een schierei
land aan de 'Zweedse' zijde, werd
tussen Maria Geboorte (8 septem
ber) en Allerheiligen (r november),
de tijd van de haringvangst, de
grote jaarmarkt gehouden. De
Nederlandse benaming Sont is het
equivalent van de Deense soort
naam sund voor 'zeeengte' of 'smaI
vaarwater'i+ We vinden deze aan
duiding op vele tientallen plaatsen,
zowel in Denemarken zelf als in
het nu Duitstalige deel van het wes
telijke Oostzeegebied. Zo heet het
water tussen het eiland Fehmarn
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en het vasteland Fehmarnsund en
heeft de zeeengte bij Rugen zelfs
zijn naam gegeven aan de stad ter
plaatse, Stralsund. Ook Frederiks
sund (op het eiland Sja-lland) en
Hadsund (bij Aalborg in Noord-Jut
land) zijn aan een waternaam ont
leend. In het laatste geval is de
inheemse aanduiding voor de
invaart van de Limfjord overigens vervangen door een Hollandse naam, te weten Lange
rak.: Een der andere toegangen tot de Oostzee, de Storelxelt (Grote Belt), werd oorspron
kelijk aangeduid als Bseltesund,

De zeestraat waar het ons om gaat draagt dan ook een langere naam: 0resund,
'zeeengte met stenige stranden'." Het zal niet toevallig zijn, dat we dit element -ere op ver
schillende plaatsen langs de kust terugvinden. Daar is allereerst Helsinger aan de noorde
lijke ingang van de Sont, een 'stenig strand van de bewoners van het smalle water' (de zee
straat is hier slechts vier kilometer breed). Aan de zuidwestzijde vinden we Drager, een

Kaartje I!an de Sont en de voornaamste handelsplaat
sen. Naar Liebgott 1979.



'stenig strand met drakeschepen', en op de zuidoostelijke oever als belangrijkste van alle
Skanor, het 'stenig strand van Schonen'. Schonen of Skane is zoals gezegd de benaming
van het zuidelijk deel van het tegenwoordige Zweden. Deze naam hangt weer samen met
de gevaarlijke riffen die hier voor de kust liggen; het Oudnoors Skani of Skaney betekent
'schiereiland bij schadelijke plek'. De Romeinen noemden het land Scadinavia, waarvan
de benaming Scandinavie is afgeleid.

Dit 'stenig strand van Schonen' was, ondanks zijn barrieres van zand, slik ofkalksteen,
bij uitstek geschikt voor de aanlanding van de visvangst. De rol die de Zuiddeense eilan
den daarbij speelden wordt benadrukt door de naam van de zusterstad van Skanor, Fal
sterbo, 'barak voor [de inwoners van] Falster'. Beide plaatsen op het driehoekige schierei
land, dat prominent westwaarts steekt, speelden hun rol in de geschiedenis van de jaar
markt, al nam die van Skanor in de Isde eeuw sterk in betekenis af. Behalve haring werd
er ook andere waar aangevoerd, zoals wijn, wol en lakense stoffen uit West-Europa, zout
uit het Franse Bourgnoeuf en het Noordduitse Luneburg, stokvis uit Noorwegen of pelzen,
honing en hout van Zweden, Finland en de Baltische kust. Het spreekt vanzelf, dat dit
enorme aanbod en het langdurige verblijf van handelaren uit alle windstreken tot een ver
dere reglementering noopten. Deze yond zijn uitwerking in de zogenaamde vitten.

De Kamper 'vitten'
Het begrip vitte, ook gespeld als fiit, fit of fed, betekent oorspronkelijk gewoon 'strand
vlakte',? Omstreeks 1300werd het in Skanor al gebruikt om een afgepaald gedeelte van het
gebied bij de stad aan te duiden, dat aan een groep handelaren was toegewezen. Zo'n offi
ciele, door een koninklijke brief bekrachtigde toewijzing hield in, dat het betreffende ter
ritorium hescherming bood aan hen die daar verbleven. Net als tegenwoordig nog voor
ambassadeterreinen geldt, vielen de vitten niet onder het Deense recht maar onder dat van
de stad waartoe ze behoorden. Veel steden stelden dan ook een eigen voogd aan, die het

De St. Olafskerk van Skanor, gezien vanaf de resten van de burcht. Niet ver hiervandaan was de
'vitte'van Kampen gelegen. Foto F.D. Zeiler.

hoogste gezag vertegenwoordigde en optrad bij geschillen tussen de burgers onderling. De
toewijzing van een vitte aan Kampen is een der oudst gedocumenteerde; ze werd door
koning Erik Menved in 1307 bevestigd als vanouds bestaand.f De plaats ervan werd
bepaald tussen het castrum (de burcht) van Skanor en de 'Huyll', waarmee een nu niet



Reconstruciie van het gebied ten oosten van de burcht van Skaniir omstreeks net midden van de iede
eeuw. Naar Ersgard 1988.

meer bekende hoogte in het terrein zal zijn bedoeld. Men neemt doorgaans aan, dat de
concessie in de buurt van de nog bestaande St. Olafskerk heeft gelegen. Omstreeks het
midden van de 14de eeuw had Kampen daar net als destijds de vissers van Falster 'boeden'
staan, voor het gebruik waarvan zelfs weer aparte regels werden opgesteld. Waarschijnlijk
sloten de vitten van de andere steden 'rond de Zuiderzee' bij die van Kampen aan.s Die
van Zutphen bestond al v66r 1346 en blijkt later direct ten westen van die van Kampen te
hebben gelegen. Andere vitten zijn tussen de jaren 1359 en 1363 gedocumenteerd voor
Amsterdam, Staveren, Den Bosch en Zierikzee. Toen een groot aantal handelssteden zich
in 1367aaneensloot tot de Keulse Confederatie en de Deense koning de oorlog verklaarde,
haastte diens rivaal Albrecht van Zweden zich om oude privileges te bevestigen en nieuwe
te verlenen. Daaronder waren ook concessies aan Elburg en Zierikzee in Falsterbo, dat
overigens vooral werd aangedaan door kooplieden uit de steden langs de Duitse Oostzee
kust. Die tweedeling werd min of meer gesymboliseerd door de plaatselijke schutspatroon.
De hoofdkerk van Skanor was, zoals we zoeven al meldden, gewijd aan de H. Olaf, de
Noorse beschermer van de zeevaarders. De kerk van Falsterbo stond onder de H. Gertru
dis. Zij was als Sint Truiden weliswaar van Zuidnederlandse origine, maar haar verering
was vooral via de Noordduitse steden naar het noorden verbreid.

Terug naar de vitten. Ook aan de overzijde van de Sont, op het eiland Amager ten zuid
oosten van Kopenhagen, waren bij Drager op het eiland Amager terreinen afgebakend
voor de kooplieden uit het westen." Zutphen verkreeg daar zijn 'vitthe' van koning Val
demar Atterdag in 1346; exact een halve eeuw later blijkt Deventer daar alsook in Kopen
hagen een concessie te bezitten. De rechten van Kampen, als 'eerste van de Zuiderzeeste
den', strekten zich sinds 1342 bij privilege van dezelfdeValdemar zelfs uit over Drager,
Kopenhagen en 'Reveshol'. Met die laatste plaats moet wel de landengte Rsevehale of Refs-



hale zijn bedoeld, die op de noordpunt van Amager lag en later voor de aanleg van de
stadsuitbreiding Christianshavn zou worden vergraven. Naast de drie IJsselsteden was ook
Elburg op Amager actief." In 1414blijken inwoners van die stad zich in Drager en elders
niet alleen bezig te houden met kopen en verkopen, maar ook met het zouten van haring.
Brachten zij hier soms de verbeterde methode voor het haringkaken in praktijk, zoals die
in die tijd door Willem Beukelsz. van Biervliet was ontwikkeld? Enkele tientallen jaren
later vinden we deze bemoeienis van de steden, die zich inmiddels hebben aaneengeslo
ten tot de Duitse Hanze, bevestigd. Handel en 'solterie' worden op een lijn gesteld en spe
len zich niet alleen meer af in Skanor, Falsterbo en Dragor, maar ook in de Skaninger ste
den Melbogen (Malmo), Trelleborg, Ystad en Simrishamn alsmede op het eiland Born
holm. We zijn hier getuige van de veranderingen die zich in de eerste helft van de vijf
tiende eeuw in de westelijke Oostzee voltrokken, en die dramatisch werden toen de hating
scholen zich om nog onopgehelderde redenen naar de Noordzee verplaatsten. Daarmee
viel de basis onder de aloude jaarmarkt weg en verschoof het economisch zwaartepunt
naar de Pruisische en Baltische kust, waar de graanexport voor nieuwe welvaart zou zor
gen.

Een lakenloodje en een grafmonument
Behalve historische getuigenissen zijn er ook materiele bewijzen van de contacten van
Kampen met de Sont. Zo werd in 1975 bij een opgraving in Stakhaven in de noordelijke
binnenstad van Drager een Kamper lakenloodje uit de 15de eeuw gevonden." Laken, een
geweven wollen stof, was in deze tijd een belangrijk exportproduct van een groot aantal
steden in de Nederlanden. Om de kwaliteit te garanderen werden de stalen gewaarmerkt
met een loden zegel. Oat van Kampen vertoonde blijkens de Deense bodemvondst het
stadswapen op de ene en de naam van de stad op de andere zijde. Tijdens dezelfde opgra-

V66rzijde van een lakenloodje uit Kampen, gevonden bij de opgraving in 'Stakhaven' aan de noord- @
zijde van Draglilrin 1975. Foto's Nationalmuseet, Klilbenhavn.



Achterzijde van een lakenloodje uit Kampen.

ving zijn overigens ook twee loodjes uit Roermond gevonden alsmede een exemplaar uit
Dowaai (Douai). Een tweede Kamper waarmerk is in een andere Deense stad, iEroskobing,
te voorschijn gekomen. Op het totaal van 263 in Denemarken gevonden loodjes nemen die
van Kampen overigens maar een bescheiden plaats in.

Van welke stofhet misgewaad was, dat in 1427 in Kampen werd achtergelaten, is niet
bekend." Enkele kooplieden die op Dragor voeren, gaven dit samen met een kelk aan de
Onze Lieve Vrouwekerk (Buitenkerk) in bruikleen. Kelk en kleed waren door hen in
Dragor gebruikt en zouden aan hen worden teruggegeven 'ist sake dat tot eniger reijse
weder toe Schonen woirt', dus als zij weer naar de Sont terug zouden varen. Of dit spoe
dig zou gebeuren, lieten de eigenaars in het midden; misschien waren zij zich ook bewust
van de gevaren van zo'n reis. De koggen waarmee zij voeren mochten dan zeewaardige
schepen zijn, ook deze waren niet tegen alle stormen bestand. De Jammerbocht in het
noorden van Jutland droeg zijn naam niet voor niets! De bepalingen over teruggave van de
strandvond in het privilege van 1251maakten al duidelijk dat men terdege rekening hield
met schipbreuk. Nog meer dan twee eeuwen later moest het Kamper stadsbestuur bij de
Deense koning in de bres springen voor zijn burger Henrie van Bremen, die met een
lading teer aan boord onderweg van Riga bij Drager was gestrand.'4

Hendrik had het ongeluk tenminste overleefd en trok het volgend jaar opnieuw naar
de Sont. Velen kwamen niet terug; hun schip verging met man en muis, ze bezweken aan
een ziekte of werden slachtoffer van een vechtpartij. Diederic Brant was zo'n onfortuinlijk
man." Hij was in 1359en 1361raadslid van Kampen geweest en vertegenwoordigde de stad
op 24 juni 1368 in de vergadering van de Keulse Confederatie in Lubeck. Op 7 augustus
stierfhij in Skanor: of dat een gevolg was van oorlogshandelingen, is niet bekend. De Sont
was op dat moment in handen van Zweedse troepen, die het plunderen niet schuwden.



Diederic werd begraven in de St. Olafskerk, waar zijn graf werd gedekt met een koperen
plaat waarop zijn familiewapen, een haan, werd afgebeeld, bekroond door een helm met
gesloten vizier. Het randschrift is in het Middelnederlands gesteld, dat toen nog weinig
verschilde van de lingua franca van de Schonenvaarders, het Nederduits: HIER LECHET
DIEDERIC BRANTVAN CAMPEN DIE STAERF UP DEN VII DACH IN PIETMAENT
ANNO D[OM]I[N]IM CCC LXVIII BID OV[ER]DE ZIELE. Het gedenkteken was tot in de
late 18de eeuw in situ aanwezig en wordt tegenwoordig bewaard in het Universiteitsmu
seum in Lund.

Straatnamen
Met de overbrenging van Brant's brass naar
Lund in 1838 verdween de laatste fysieke
getuigenis van de contacten met Kampen van
het schiereiland van Skanor. Het enige, wat
vagelijk herinnert aan de ommelandvaarders
is nu alleen nog de Koggevag (Koggeweg) ter
plaatse. In Drager zijn er meer zichtbare spo
ren over van de relaties met de N_ederlanden.
Deze gaan gedeeltelijk terug op een recenter
periode, namelijk de vroege 16de eeuw, toen
tuinders uit Waterland en West-Friesland op
uitnodiging van de Deense koning naar de
omstreken van Kopenhagen kwamen.I'' Zij
vestigden zich in Store Magleby, dat al spoe
dig met de naam Holkenderby werd aange
duid. Dit 'Hollanderdorp' ligt slechts een paar
kilometer ten westen van Drager en de
invloed op het stadje is dan ook onmisken
baar. Zo is de naamgever van het pleintje Jan
Timannsplads zeker van Nederlandse De Kampensgade in Drager. Foto F.D. Zeiler.

De Kampergade in Heisinger. Foto F.D. Zeiler.



afkomst. Deze en de meeste andere straatnamen dateren echter pas van I930, toen de
gemeenteraad besloot de bestaande naamgeving, die teveel op die van de grote stad geleek,
aan te passen aan de couleur locale.'? In het noorden van de stad werden vier straten ver
noemd naar Stettin, Lubeck,Wismar en Stralsund. In de omgeving van de I5de-eeuwse vit
ten, waar zich ooit al een Hollsenderstrsede had bevonden, werd een pleintje Hollands Fed
genoemd en eerde men de ommelandvaarders met een drietal straten. De Tulipangade
(Tulpstraat) werd Zytfensgade, de Rosengade (Rozenstraat) werd Deventergade en de Sna
regade (genoemd naar een persoon.=') werd Kampensgade.

Echte historische wortels heeft de Kampergade in Helsingor.'9 Deze dwarsstraat tus
sen de Stjernegade en de Bjergegade, waarvan de loop sinds een brand in I864 grotendeels
samenvalt met de noordwand van het marktplein Axeltorv, is vernoemd naar een zekere
Andris Kampen. Hij was in de I6de eeuw eigenaar van een hoekhuis, een omstandigheid
die bij spontane straatnaamgeving vaker een rol speelt.=' De aanduiding Campergade
komt in I545 voor het eerst voor; in I563 is sprake van een 'gaard' (huis en erf] op de Kam
pergade, gelegen ten zuiden van het perceel dat vroeger van Anders Campis was. Strikt
genomen weten we niet of Andris weI uit 'ons' Kampen kwam, maar het feit dat in dezelf
de buurt ook een Arent, een Tennes (Teunis) en een Piter 'de Hollander' woonden, maakt
zo'n herkomst weI waarschijnlijk.

Omgekeerd heeft Kampen ook een
straat bezeten die naar Helsingor was
genoemd, namelijk de Helseneursteeg."
Dit was vermoedelijk de huidige Schapen
steeg; uit de bronnen wordt in ieder geval
duidelijk dat hij vlak bij de Onze Lieve
Vrouwekerk te vinden was. De naam was
ontleend aan de herberg 'In den Helse
neur', die volgens een omschrijving uit
I632 langs de steeg tussen de (Buiten
)Nieuwstraat en de (Buiten-)Hofstraat lag.
In de bronnen wordt de huisnaam trou
wens meestal verbasterd tot 'In den Hel
schen noer'. Er kwamen nogal wat schip
pers en kooplieden, die hun zaken niet
altijd in vrede konden beklinken. Uit de
jaren-rybo en -I570 zijn ons verschillende
getuigenissen van 'schelinge ende twist'
overgeleverd, waarbij zelfs eenmaal een
dode is gevallen. Trouwens, ook de waardin,
Anna Gerryts, kreeg het nodige te stellen
met een van haar leveranciers, toen van de
twee vaten jopenbier (bier uit Danzig) 'onbe
hoirlicke moer ende heffe' oftewel smurrie
en droesem bleek te bevatten.

Met het verdringen van de straatnaam
in de tweede helft van de rxle eeuw door de@

De Schapensteeg in Kampen, gezien vanuit de
Buuennieuwstraat naar de Buitenhofitraat.
Waarschijnlijk droeg dit straalje omstreeks 1600

de naam Helseneursteeg. Foto F.D. Zeiler.



'steeg van meester Schaep' verloor Kampen zijn meest levendige herinnering aan de Sont
vaart. Noch Helsinger of Drager, noch Skanor of Falsterbo zijn ooit meer een straat waar
dig bevonden. We moeten het doen met de wat halfhartige Skonenvaarderstraat - van
merkwaardige spellingen gesproken! - en de Oostzeestraat. De Hanzelaan hoort daar niet
echt meer bij; die is genoemd naar een tijd, waarin het met de rol van Kampen in de Sont
vaart al grotendeels was gedaan. Welke gemeentebestuurder toont weer eens historisch
beset?
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