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Geschiedenis van de Kamper 

binnenstad verder ontrafeld

Archeologen openen een nieuw hoofdstuk bij Margaretha 

door Jan Visser

Het verzorgingshuis Margaretha is een instituut dat iedereen in Kampen 
kent. Nog maar een paar jaar geleden werd vrijwel het gehele gebouw 
in twee fasen gesloopt en weer opgebouwd. Dat was een proces dat zich 
al meer dan zevenhonderd jaar op die plaats herhaalde. Lang geleden 
is  begonnen met het bouwen van afzonderlijke huizen. Aan de opvang 
van oudere bewoners werden stap voor stap hogere eisen gesteld, met als 
eindresultaat het fraaie gebouw dat er nu staat. 
Nieuwbouw kwam te staan op resten van eerdere gebouwen. De plannen 
voor het tegenwoordige Margaretha waren zo ingrijpend dat alle vroe-
gere bouwdelen moesten worden gesloopt. Nauwkeurig archeologisch on-
derzoek was daarom noodzakelijk om de voorgaande bouwgeschiedenis 
zo goed mogelijk vast te leggen en typerende vondsten te fotograferen 
en te beschrijven. De tweede fase van de bouw was het meest vergaand 
omdat voor de aanleg van een grote parkeergarage met werkruimten en 
bergingen de grond diep moest worden uitgegraven, zodat daar de totale 
bewoningsgeschiedenis definitief zou verdwijnen.
De ontgraving was een spannende gebeurtenis. Niet alleen voor de vak-
mensen. Dagelijks stonden er groepjes mensen bij de hekken in de hoop 
iets interessants te kunnen waarnemen. Wie goed luisterde hoorde in de 
commentaren van de toeschouwers de meest fantastische speculaties.
Voor iedereen werd al gauw duidelijk dat hier een stukje geschiedenis van 
de stad werd blootgelegd. Grote zware bakstenen funderingen kwamen te 
voorschijn. Wat zou daar wel niet hebben gestaan?
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Reconstructie van de locatie
Helaas beschikken we niet over beschrijvingen van wat daar vele eeuwen 
geleden is gebouwd. Een aangrijpingspunt zijn de oude plattegronden die 
van de stad zijn gemaakt. Die geven goed weer hoe de structuur van de stad 
was, maar de details zijn niet altijd nauwkeurig. Laten we eens kijken naar 
de plattegrond die kaartenmaker Paulus Utenwael in 1598 uitgaf. Wanneer 
de details een precieze weergave uit de 16de eeuw zouden zijn, dan nog is de 
tekening slechts een momentopname uit de geschiedenis van het gasthuis 
dat er dan al bijna vierhonderd jaar staat. Om de plaats van de opgravingen 
goed te herkennen helpt deze kaart ons wel. De Burgel aan de bovenzijde en 
de Boven Nieuwstraat beneden begrenzen het terrein en dat is nog steeds zo. 
Voordat het gebouw in 1897 werd gesloopt is het opgemeten en zijn de 
maten vastgelegd. Op basis van die gegevens heeft Ernst Hupkes een fraaie 
reconstructietekening gemaakt. Op deze tekening staat de monumentale 
ziekenzaal ingetekend langs de Boven Nieuwstraat (A). 
Op de foto van de opgraving zien we hoe men de ziekenzaal fundeerde. Op 
een dubbele laag elzenstammen, die kruiselings op elkaar waren gelegd, 
kwam de zware bakstenen fundering. Overigens is de ziekenzaal weer ge-
bouwd over een eerder gebouw, mogelijk een voorloper ervan. De foto is 
genomen vanaf de tegenwoordige Burgwalstraat. Op de plattegrond is dit de 
tweede steeg noordelijk (rechts, aangeduid met B) van de ziekenzaal. Direct 
naast de ziekenzaal liep een andere steeg, de Brandsteeg. Het blokje huizen 
tussen beide stegen is door legaten in bezit gekomen van de Verenigde Gast-

Detail uit de 16de-eeuwse 
plattegrond van Kampen 
gemaakt door cartograaf 
Paulus Utenwael. 
Collectie SNS Historisch 
Centrum.
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huizen. Na afbraak van de huizen is dit grondstuk samengevoegd met het al 
bestaande erf van het gasthuis. 
Op een plattegrond van Joan Blaeu uit 1649 is de kapel al gesloopt en loopt 
een wandelroute tussen Boven Nieuwstraat en Burgwal met aan beide zij-
den een poortje. Deze looproute is in het nieuwe Margaretha weer hersteld. 
Direct naast de ziekenzaal aan de zuidzijde (links op de tekening, C) ont-
breekt op de plattegrond van Blaeu echter een essentieel gebouw. Daar 
stond een kapel, bouwkundig verbonden aan de ziekenzaal. Bij de vernieuw-
bouw in 1970 kwamen nog gotische bouwlijnen te voorschijn die daaraan 
herinnerden1.

Getekende reconstructie 
van de ziekenzaal door 
Ernst Hupkes.

De fundamenten van de 
ziekenzaal blootgelegd. 
Foto Jan Visser.
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Verrassingen uit de eerste opgravingsfase
Tot zover de algemene oriëntatie op het gehele terrein. We keren terug naar 
de eerste opgravingen langs de Burgwalstraat in het jaar 2011.2 In de volle of 
hoge middeleeuwen, (ongeveer 800-1200), de tijd dat de stad ontstond, lie-
pen er afwateringsslootjes vanaf de Oudestraat naar de Burgel. De gedemp-
te sloot, later de Ekstersteeg genoemd (nu Burgwalstraat), was daarvan een 
voorbeeld. Bij de ontgraving door de archeologen bleek er nog meer water 
op het terrein te zijn geweest. Een brede inham gelegen haaks op de Burgel 
liep het terrein op. De kades daarvan waren versterkt met vlechtwerk en 
hout afkomstig van gesloopte schepen. De aangetroffen kades zijn met blau-
we lijnen op de kaart van Utenwael ingetekend (D). Vele vondsten van bij-
voorbeeld sintels (krammen om latjes te bevestigen om zo de scheepsnaden 
te dichten) en spijkers doen vermoeden dat hier een soort scheepshelling 
heeft gelegen. Mogelijk was dit ooit de grens van een eerste stadskern die 
zich ontwikkelde vanaf de Bovenkerk.
Een prachtige en unieke vondst was een merkwaardig pakket, bestaande 
uit lange stroken wol van 55 centimeter breed, dat later een opgevouwen 
zeil bleek te zijn. Om het zeil tegen weer en wind te beschermen waren de 
stroken geteerd en aan elkaar genaaid. 
Om het drassige terrein bruikbaar te maken voor bewoning en diverse werk-
zaamheden bracht men ophogingslagen aan, waardoor de locatie het karak-
ter kreeg van een terp. Het is buitengewoon interessant wat hier allemaal 

te voorschijn is gekomen, maar laten we de 
woonomgeving niet romantiseren. Aanvan-
kelijk hebben hier losse woningen gestaan. 
Sporen van de eerste woningen langs de 
Burgel dateren van begin 1300. Later volg-
den nieuwere huizen. Ze hadden bijna 
allemaal een eigen waterput en een afval-
put. Die combinatie is niet ideaal voor een 
goede hygiëne en dat zou zomaar de bron 
van ziekten kunnen vormen. Op dit terrein 
vond men 39 kelders, water- en beerputten! 
Een bijzondere vondst was een gave bron-
zen beker met het stadswapen van Kampen 
die waarschijnlijk rond 1375 is gemaakt. De 
voet van de beker is ongeveer 15 centimeter 
breed.

Bronzen beker met stadswapen. 
Foto ADC ArcheoProjecten.
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De tweede opgravingsfase
Na de opgravingen langs de Burgwalstraat begon men met de nieuwbouw. 
Toen deze in 2013 gereed was, volgde de sloop van het tweede deel van 
het oude Margaretha met vergaande archeologische consequenties. In het 
plan voor de nieuwbouw was een grote ondergrondse parkeergarage opge-
nomen. Dat betekende een enorm grondverzet met vernietiging van het 
bodem archief. Logisch dat dit deel van het terrein een speerpunt werd van 
het werk van de archeologen.
De kapel grenzend aan de ziekenzaal op de plattegrond van Utenwael (C) 
trekt de aandacht. Eromheen lag een kerkhof. Na de Reformatie was de  kapel 
overbodig geworden en in 1589 volgde de sloop. Voor die tijd was het een 
belangrijk religieus centrum waar een rector (een priester die een  eigen ver-

Opgraving kerkhof 
door Leidse studenten. 
Foto Jan Visser.

Een grote haardplaat 
met er omheen een rand 
bakstenen. Foto Jan Visser.
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antwoording had buiten het parochieverband) de religieuze taken vervulde. 
De functie van rector bestond al rond 1350, want in 1401 wordt in de Boven-
kerk het Heilige Sacramentsmemorie opgericht en daar treedt de rector van 
het Geertruiden Gasthuis als getuige op. De kapel moet niet onbelangrijk 
zijn geweest. Zo werd in de grond een fraaie en zeldzame bulla gevonden. 
Dat is een loden zegel gehecht aan een boodschap op perkament en in het 
algemeen gericht aan bisschoppen, kerken of kloosters. Paus  Benedictus XII 
(1334-1342) stuurde kennelijk zo’n boodschap naar Kampen. 
In de buurt van de Bovenhaven bevond zich het Catharina Gasthuis. Wegens 
besmettingsgevaar van de daar wonende leprozen lag het buiten de stad. 
Om de verdediging van de stad niet in gevaar te brengen werd het gasthuis 
in 1572 gesloopt en samengevoegd met het Geertruiden Gasthuis. De bete-
kenis van de kapel nam daardoor toe.
Er was geen hoop op vondsten op de plaats van de kapel. Een grote verbou-
wing, afgerond in 1975 had daar de grond volledig verstoord en met de 
eventuele funderingen van de kapel moeten ook vele graven zijn verdwe-
nen. Toch was de verwachting dat er nog graven aanwezig zouden zijn. Dat 
bleek ook het geval. Een internationale groep studenten van de Universi-

De enorme kelder. Foto Jan Visser.
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teit Leiden en hun begeleiders troffen nog bijna honderd skeletten aan die 
meren deels uitstekend waren geconserveerd. De analyse van bijvoorbeeld 
leeftijden, verdeling van mannen en vrouwen is nog niet beschikbaar. Wan-
neer alle onderzoeken achter de rug zijn, moet nog worden nagedacht over 
een respectvolle herbegrafenis.
Het is vanzelfsprekend te veronderstellen dat we hier te maken hebben met 
de overblijfselen van bewoners van het gasthuis, maar wie waren dat? Gast-
huizen hadden in de middeleeuwen een gevarieerde groep bewoners. Je zag 
er vooral oudere mensen, maar ook wel jongere; de gasthuizen stonden na-
melijk open voor reizigers. Analyse van de skeletten zou daar iets over kun-
nen zeggen. Zouden er ook mensen uit de Baltische landen zijn begraven 
die in de Hanzetijd in Kampen zijn gestorven? Ongetwijfeld zullen de oude-
re, arme mensen in de meerderheid zijn geweest, maar er zullen zeker ook 
meer bemiddelde mensen hebben gewoond. Soms hadden ze thuis zoveel 
verzorging nodig dat ze noodgedwongen aanspraak maakten op de zorg in 
het gasthuis. Als kostkoper brachten ze eigen geld mee en daarmee kochten 
ze een iets luxueuzer onderkomen binnen het gasthuis. Er waren ook rijke 
burgers die het gasthuis een legaat gaven. Het is niet onmogelijk dat ze hun 
bevoorrechte positie gebruikten om zich op het kerkhof van het gasthuis te 
laten begraven.

Kannen. Foto Archeologische Dienst Zwolle.
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Belangrijke vondsten
Toen volgde het uitgraven van de parkeerkelder. Een enorme massa grond 
moest worden afgevoerd, waarbij alle vondsten zorgvuldig in kaart werden 
gebracht. Verrassende ontdekkingen waren de twee haardplaten die meer 
dan een meter onder de oppervlakte werden aangetroffen. Tot nu toe waren 
in ons land nooit eerder zulke complete platen gevonden. Ze horen bij hou-
ten huizen uit begin 1300. Het waren de kookplaatsen die in het midden 
lagen van huizen die geen schoorstenen hadden. De kleinste haardplaat is 
nu opgesteld in het restaurant. De grootste ligt onder een grote glasplaat in 
de tuin. De patronen van de haardplaten zijn gemaakt van beschadigde dak-
platen. De patronen zijn opvallend en het gebruikte materiaal is bijzonder, 
omdat deze platen alleen rond Utrecht werden gemaakt.
Tal van gebruiksvoorwerpen kwamen aan het licht. Direct werd duidelijk 
dat hier geen gewone huizen hebben gestaan. De aangetroffen kook- en be-
waarpotten waren zo groot dat hier vroeger in de keuken grote hoeveelhe-
den voedsel moeten zijn bereid. Een massa pispotten wees erop dat hier veel 
mensen gewoond hebben en verzorgd werden. Verder werden diverse kan-
nen (Jacobakannen, te dateren vanaf 1300) en ander aardewerk, glaswerk, 
stenen kaarsendovers en dergelijke aangetroffen. In de 17de eeuw was er 
ook luxer aardewerk in gebruik, zoals het zogenaamde Weser aardewerk.
In de grond trof men een deel aan van een gebeeldhouwde schelp, een or-

Luxe Weser aardewerk.
Foto Jan Visser.

42CE38_F60_deel01_KA2018.indd   92 19-06-18   11:29



93

nament dat in 1895 was verwijderd uit het Heilige Geest Gasthuis, dat lag 
rond de Nieuwe Toren en eind 19de eeuw werd gesloopt. De steen werd in-
gemetseld bij de ingang van het nieuw gebouwde gasthuis aan de Boven 
Nieuwstraat. Bij een volgende nieuwbouwfase in de 20ste eeuw is het ge-
havend in de grond gestopt. Het moet een oude steen zijn, want vóór de 
Reformatie was de schelp een christelijk symbool dat overal in gebruik was. 
Oorspronkelijk was het gekoppeld aan de pelgrimstochten naar Santiago de 
Compostella. Later werd het een algemeen teken dat pelgrims op hun kleren 
bevestigden als herkenningsteken dat ze op pelgrimstocht waren geweest. 
Bewoners van het Geertruiden Gasthuis moeten zelf ook hebben deelgeno-
men aan pelgrimstochten, want tijdens de archeologische werkzaamheden 
is een groot aantal pelgrimstekens in de grond aangetroffen. Tijdens de 
Internationale Hanzedagen van 2017 die in Kampen gehouden werden, is 
daarmee een tentoonstelling opgezet die in beeld bracht waar de tochten 
naar toe zijn gegaan. Het waren reizen, waarbij reizigers veel risico liepen 
en waarvoor zij over een goede gezondheid moesten beschikken. Meestal 
waren religieuze motieven een reden om zo’n tocht te ondernemen, maar 
soms legde het stadsbestuur iemand als straf een bepaalde pelgrimsreis op. 
Het pelgrimsteken was dan het bewijs dat dit doel inderdaad was bereikt. 
In de tijd van de Hanze had Kampen veel internationale handelscontacten. 
Menig koopman zal tijdens zijn reizen een moment hebben vrijgemaakt 

Hiernaast: Het pelgrimsteken van Tombelaine.
Hierboven: Het pelgrimsteken van Keulen.
Foto’s Archeologische Dienst Zwolle.
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om een bedevaartsplaats te bezoeken. Voor Rijnschippers was bijvoorbeeld 
Keulen van groot economisch belang en een bezoek aan de Drie Koningen-
schrijn in de Dom kostte weinig moeite.

Noten

1. Zie het artikel van Lies van Vliet, ‘De kapel van het St. Geertruidengasthuis’, Kamper Almanak 

(2010) 45-50.

2. Hierbij is gebruik gemaakt van het voorlopig concept rapport over de eerste fase Evaluatierap-

port Kampen –Burgwal, St. Geertruidengasthuis, (Amersfoort 2018) ADC ArcheoProjecten.
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