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Het Digestum Vetus: een blik in het 

stedelijk leven in de late middeleeuwen

door Frits David Zeiler

Het Digestum Vetus is een van de bekendste bronnen uit het laatmid-
deleeuwse stadsarchief van Kampen. De inhoud van dit handgeschreven 
boek is een bonte mengeling van feiten en gebeurtenissen. Het vormt de 
neerslag van het reilen en zeilen van de stadsbestuurders, en het biedt 
daarnaast een uniek kijkje in het dagelijks leven gedurende de tweede 
helft van de 15de eeuw (1447/54-1473/78). Dat effect wordt nog versterkt 
door de tekeningetjes die de voornaamste samensteller, stadssecretaris 
Peter Hendriksz, in de marge heeft toegevoegd. Er is geen historische 
publicatie over de late middeleeuwen, die voor zijn illustraties niet even 
leentjebuur heeft gespeeld bij dit Kamper stadsboek. Toch is er nog altijd 
geen complete editie van deze bron beschikbaar. Om die reden werd een 
aantal jaren geleden een project gelanceerd om in samenwerking tussen 
de Rijksuniversiteit Groningen, het Gemeentearchief Kampen en de Stich-
ting IJsselacademie tot zo’n (digitale) editie te komen. Helaas kwam dit 
project niet tot een afronding. Ook de daarvoor in 2009 geschreven alge-
mene inleiding bleef in de la liggen. Dit artikel is een bewerking van deze 
inleiding.

De secretaris en zijn stad
De ‘scriver’ Peter Hendriksz is zijn boek waarschijnlijk op eigen initiatief be-
gonnen. Het woord ‘digestum’ is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘dige-
re’, dat zoveel betekent als ‘ordenen, indelen, rangschikken’. Blijkbaar had 
hij behoefte aan een overzicht, maar een duidelijk indelingscriterium heeft 
hij daarbij niet gehanteerd. De volgorde in het boek is chronologisch, en 
niet thematisch, waardoor bijvoorbeeld grote lappen tekst zijn ingevoegd 
over ‘zaken’ die speelden en wegens hun actualiteit blijkbaar geboekstaafd 
dienden te worden. Vooral enkele eindeloze processen, met teksten in het 
Latijn (de taal der juristen), werken nogal verstorend voor wie de bron wil 
raadplegen op gegevens over het dagelijks leven of de algemene rechtsprak-
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tijk in de stad. Daarom wordt in dit artikel een poging gedaan om de ver-
schillende onderwerpen wat te ordenen, als een soort thematische index. 
We beginnen bij het begin: de positie van de stad. 
Kampen was in de tweede helft van de 15de eeuw internationaal gezien over 
zijn hoogtepunt heen. Vanaf zijn ontstaan als overslagpunt van zee- en ri-
vierhandel omstreeks 1200 had het bijna twee eeuwen lang een leidende 
positie bekleed. Dit blijkt onder meer uit de aanwezigheid van de privileges 
voor de Ommelandvaarders (1251) en de originele akte van de Vrede van 
 Stralsund (1370) in het stadsarchief. In de tweede helft van de 14de eeuw 
waren met name de Hollandse en Zeeuwse steden sterk opgekomen, zoals 
Amsterdam, Dordrecht en Zierikzee. Zij speelden een steeds belangrijker rol 
in de transitohandel op Noord- en West-Europa, dus op Noord-Duitsland, 
Noorwegen en het Oostzeegebied enerzijds en op Frankrijk en Engeland 
anderzijds. In de Zuidelijke Nederlanden werden naast de Vlaamse steden 
als Gent en Brugge vooral de Brabantse van belang, in het bijzonder Ant-
werpen, Bergen op Zoom en ‘s-Hertogenbosch. Lange tijd wist Kampen zich 
tussen deze opkomende nieuwe machten te handhaven, onder meer door 
het varen van een neutrale koers tussen de ‘Hollanders’ en de ‘Hanzeaten’. 
De botsing tussen de nieuwe en de oude handelssteden, de van 1438 tot 
1441 gevoerde Zoutoorlog, eindigde in een handhaving van de status quo 
in de verhoudingen. Hierop liet Kampen zijn onafhankelijkheid varen en 
zocht aansluiting bij de Duitse Hanze, de stedenbond waaronder de meeste 
andere Oost-Nederlandse handelssteden zich reeds hadden geschaard. Mede 
dankzij een groeiende politieke samenwerking met de beide grote zuster-
steden in het Oversticht (Zwolle en Deventer) werd de koers in het vervolg 
meer regionaal bepaald. Dit verschijnsel vertaalde zich ook in een sterkere 

Het handschrift van de Kamper stadssecretaris Peter Hendriksz bij een besluit dat alleen de opzichters van de broeken koeien 
mogen laten verweiden. Hij schreef het in 1471 op in het Digestum Vetus en voorzag het van een tekening van koeien.
(Alle afbeeldingen Stadsarchief Kampen)
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regionale indeling in zogenaamde ‘kwartieren’ binnen het Hanzeverbond. 
Ondanks deze nauwere economisch-politieke binding bezat Kampen nog 
altijd een groot internationaal prestige en gold het als zeer kapitaalkrach-
tig. Als het erop aankwam gingen de eigen belangen voor, wat bleek bij de 
eigenmachtige bouw van de eerste IJsselbrug (1448) en het verhinderen van 
de rechtstreekse verbinding van Zwolle met de IJssel (1490). 
In hoeverre de stad een karakter had dat verschilde van vergelijkbare ste-
den is niet goed vast te stellen. De functie van zeehaven (met grote schepen 
op de rede) en de positie als grootgrondbezitter van het meeste land in de 
IJsseldelta gaven het in ieder geval een heel specifieke economische basis. 
Deventer was een stad met een functie in de landhandel en de jaarmarkten; 
bovendien was het kerkelijk gezien de op één na belangrijkste stad van het 
bisdom Utrecht. Ook in Zwolle was het religieuze element mede dankzij de 
Moderne Devotie nadrukkelijker aanwezig dan in Kampen. De Zwartewater-
stad had voorts een sterke regionale centrumfunctie en bezat in de Vecht 
een verbinding met het achterland, die onder meer van vitaal belang was 
voor de aanvoer van zandsteen. Het stapelrecht van deze in de 15de eeuw 
belangrijkste natuursteensoort maakte Zwolle uiteindelijk tot de rijkste van 
de drie ‘hoofdsteden’ van het Oversticht. 

Het stadsbestuur 
Kampen was een autonome stad, die zijn eigen bestuur benoemde. Dit be-
stond in de 15de eeuw uit twaalf schepenen en twaalf raden. Het voorzit-
terschap van het schepencollege werd bij toerbeurt door twee schepenen 
bekleed. Zij werden aangeduid als burgemeester, meestal met de toevoeging 
‘in der tijd’, wat zoveel betekent als ‘voor het moment’ oftewel ‘fungerend’. 
De schout, oorspronkelijk toezichthouder namens de landsheer, had in de 
15de eeuw alleen nog bevoegdheden in de rechtspraak. Schepenen en raden 
stamden uit de meest vooraanstaande families en vormden samen een vrij-
wel gesloten bestuurselite. Weliswaar wisselden ze jaarlijks onderling van 
functie, maar wanneer ze eenmaal op het kussen zaten bleven ze lid voor 
het leven. Al te nauwe verwantschappen werden echter vermeden. Bij vaca-
tures door overlijden koos men doorgaans een lid uit het adviesorgaan van 
de burgerij, de gezworen gemeente. Deze werd gevormd door een ‘grote’ en 
een ‘kleine’ gemeente, beide bestaande uit 24 leden - zes uit elke wijk van 
de stad. Bij belangrijke zaken werd de gezworen gemeente geraadpleegd, 
maar ook de leden daarvan werden benoemd en niet gekozen. Aangezien de 
vergaderingen met de grote en kleine gemeente vaak over economische za-
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Een pagina uit het Digestum Vetus met tekeningen uit het jaar 1455 betreffende het sluiten van poorten, de waard van 
herberg ‘de Pelikaan’, het rijden met paard en wagen door de straten, het afhakken van een hand, het weer mogen tappen 
van bier en de minderbroeder Jacob.
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ken gingen, mogen we aannemen dat de leden uit de gilden en ambachten 
werden gerekruteerd.
De dag waarop de oude schepenen ‘afgingen’ na hun beleid te hebben 
verantwoord en de nieuwe schepenen in functie traden, werd keurdag ge-
noemd. Deze viel in Kampen begin januari, op de zondag na Driekoningen. 
Het woord keur betekende in de eerste plaats ‘keuze’, maar omdat er die 
dag meestal ook nieuwe verordeningen werden gemaakt of oude bevestigd, 
werden deze eveneens als keur aangeduid. Vandaar ging ook het geheel van 
geldende rechtsregels keur, stadskeur of willekeur heten. Uiteindelijk wer-
den zelfs een overtreding en de vervolging daarvan als zodanig aangemerkt; 
ons moderne begrip bekeuring stamt er rechtstreeks van af.
De benoemingsprocedure wordt in het Digestum Vetus uitgebreid beschreven, 
zoals vastgesteld op 19 december 1467. Op drie achtereenvolgende zondagen 
werd een ‘buursprake’ gehouden. Oorspronkelijk moet dit een bijeenkomst 
zijn geweest van alle gezinshoofden uit de wijk, waarbij ook werkelijk kon 
worden gestemd, maar in de 15de eeuw was dit allang een passieve aange-
legenheid geworden, waarbij men als ingezetene slechts kon toehoren. De 
eerste zondag werd de ‘eerste brief’, de oudste stadskeur uit 1334, voorgele-
zen en kondigde men de keurdag aan. De tweede zondag werden allereerst 
diegenen opgenoemd die het afgelopen jaar het burgerrecht hadden ver-
worven. Daarna maakte men de samenstelling van het nieuwe schepencol-
lege bekend. Bij de derde en laatste buurspraak werden de tweede keurbrief 
en (delen van) het stadsboek voorgelezen, en werd eenieder vermaand zich 
daaraan te houden. Opmerkelijk was de oproep om respect te hebben voor 
hooggeplaatste personen en bevriende naties (‘gueden steden’). Ten slotte 
werden de nieuwbenoemde stedelijke ambtenaren opgesomd. Na afloop 
werd het nieuwe bestuur onthaald in de stadswijnkelder. ‘s Middags werden 
de schepenen op het stadhuis ingezworen en wezen zij de eerste twee bur-
gemeesters aan. Daarna werd er weer geklonken, maar men eindigde de dag 
met een vesperdienst in de Bovenkerk.
De plaatsen waar zich dit alles afspeelde zijn nog in het huidige stads-
beeld herkenbaar. Het pand dat nu Oude Raadhuis wordt genoemd stond 
er al; men sprak van bijeenkomsten ‘op t huus’. De eerste verdieping werd 
gebruikt voor rechtszittingen, reden waarom ook van ‘richthuus’ werd ge-
sproken. De toenmalige ‘scepencamer’ is in 1543 uitgebrand en herbouwd 
in de nog bestaande schepenzaal in renaissancestijl. Naast het raadhuis be-
vond zich een afzonderlijk wijnhuis, ook wel als wijnkelder of stadswijnhuis 
aangeduid. Hier werden officiële bijeenkomsten beklonken, keurmaaltijden 
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gehouden en gasten ontvangen. Veel later 
is dit pand verbouwd tot het ‘Nieuwe Raad-
huis’ en met het oude gebouw verbonden. 
Ten slotte was er nog een ouder rechthuis 
aan het begin van de Oudestraat bij de Bo-
venkerk, maar het is niet duidelijk welke 
rol dat in de tweede helft van de 15de eeuw 
nog speelde.
Niet altijd gingen de bestuurlijke zaken 
van een leien dakje. Toen in 1455-1456 
een crisis ontstond rond de keuze van een 
nieuwe landsheer, bedong de gezworen 
gemeente bij de schepenen een stevige 
vinger in de pap. Desondanks ontstond er 
groot tumult op het stadhuis toen begin 
augustus 1456 een contingent Utrechtse 
soldaten de stad naderde, op weg naar het 
rebelse Deventer. Een zekere Claes Jacobsz 
kwam met een grote groep roerige burgers 
opzetten en er vielen harde woorden. Daar-
op probeerden schepenen, raad en gezwo-
ren gemeente orde te scheppen door een 
verbod op samenscholing en op honende 
en grievende uitlatingen jegens iedereen 
binnen of buiten de stad - heren, vorsten 
en andere steden incluis. Drie jaar later 

werd de stad getroffen door een pestepidemie; een deel van de bestuurders 
nam de wijk. Er moest inderhaast worden voorzien in een noodbestuur, met 
name waar het ging om het financieel beheer. Later werd ook de bezegeling 
van schepenbrieven bij ziekte of afwezigheid beter geregeld. 

Stedelijke ambtenaren
De belangrijkste ambtenaar was de stadssecretaris. Deze verrichtte het of-
ficiële schrijfwerk voor het stadsbestuur en als notaris voor elke inwoner 
die daarom vroeg. Daarnaast beheerde hij het archief, waarin de rechten 
en plichten van stad en stadsbestuur waren vastgelegd. Het Digestum Vetus 
geldt zoals gezegd als een verzameling voor persoonlijk gebruik van funge-
rend secretaris Peter Hendriksz, die zichzelf ook enkele malen noemt als 

Een verordening uit 1473 die aangeeft dat 
niemand iets te koop mag aanbieden in de straat 
naast het raadhuis vanaf de Oudestraat tot aan 
de brug, maar dat men wel boodschappen aan 
de muren mag hangen. De verordening gaat 
vergezeld van een tekening van een poort, 
waaraan een product is opgehangen.
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‘Petrus Scriver’ en ‘Petrus Henricus notarius’. Wegens zijn grote kennis van 
de stedelijke rechtsregels werd de secretaris regelmatig op een diplomatieke 
missie gestuurd, voor welke dienstreizen hij een vacatiegeld ontving. Het 
gewone binnen- en buitenstedelijk postverkeer werd overigens uitgevoerd 
door de stadsboden, zes in getal. De beide burgemeesters hadden steeds 
twee eigen boden tot hun beschikking. 
Helaas geeft het Digestum Vetus geen volledig overzicht van de stedelijke amb-
tenaren, maar in een verantwoording van betalingen over 1457 komen er 
toch heel wat voorbij. Genoemd worden de belastingophalers, de kosters 
en klokluiders, de heemraadsknecht voor de Sallandse Schouw, de pijpers 
en trompetters, de ijkers en meters, de vroedvrouw (‘wiser moeder’), de 
landmeter, de waardijn (keurmeester) van de lakenvollers, de knecht van de 
tollenaar en de beul. Elders vinden we nog vermeldingen van de wachters 
in de Hagen, de stedelijke hoornblazer, de kerkmeesters en de rentmees-
ters - welke beide laatste functies waarschijnlijk door de schepenen werden 
waargenomen. De inners van de wijnaccijns en de ‘boevenjagers’ keren met 
enige regelmaat in het Digestum Vetus terug. Deze belastingpachters en po-
litieagenten werden in ieder geval volgens de regels voor de keurdag steeds 
voor een jaar benoemd of herbenoemd.
De minst geliefde stedelijke ambtenaar was vermoedelijk de beul of scher p-
rechter. In 1459 moest hij zelfs beschermd worden tegen kinderen die mod-
der naar hem hadden gegooid. Gezien het feit dat daarvoor een afzonderlij-
ke keur moest worden gemaakt, zal het niet om een incident zijn gegaan. De 
beul werd bijgestaan door helpers die een ‘verwant’ beroep uitoefenden, zo-
als dat van barbier annex chirurgijn. Deze voor ons wat wrange combinatie 
van ter dood brengen en genezen was in de laatmiddeleeuwse stad gewoon. 
Het ging in beide gevallen tenslotte om toepassing van praktische anatomi-
sche kennis. Overigens werd het molesteren van een stedelijk ambtenaar 
als zeer ernstig beschouwd; het was alsof het overheidsgezag als geheel was 
aangevallen. Het Digestum Vetus vermeldt dit soort incidenten met betrek-
king tot een bode, een marktmeester en een hoornblazer. In alle gevallen 
was de strafeis zwaar, maar bij alle drie kon de straf worden afgekocht.  

Bestuurlijke taken
Het stadsbestuur had een algemeen uitvoerende, een wetgevende en een 
rechtelijke taak; de macht was dus in één hand. Wel werd duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen de verschillende functies. Om te beginnen hielden 
burgemeesters, schepenen en raden toezicht op de algemene orde in de stad: 

179
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veiligheid, bouwwerkzaamheden, verkeer, 
volksgezondheid en zedelijkheid. Verder 
beheerden zij de openbare gebouwen, re-
gelden de openbare werken, verhuurden 
de stedelijke eigendommen en beheerden 
de financiën. Daarnaast hadden zij een 
rechtsprekende taak; ze regelden economi-
sche aangelegenheden als markten, munt-
koersen en gildezaken; ze onderhielden 
contacten, meestal diplomatieke, soms 
ook militaire, met regionale en internati-
onale partners, en niet te vergeten met de 
eigen landsheer, de bisschop van Utrecht; 
en ze bemoeiden zich van tijd tot tijd ook 
met kerkelijke zaken in de stad.
De veiligheid naar buiten toe werd gega-
randeerd door de muren en poorten, over 
het sluiten waarvan nu en dan nadere re-
gels moesten worden gesteld. De bewaking 

werd overgelaten aan de burgers zelf, die per espel (wijk) waren georgani-
seerd. Bestuurders noch ambtenaren ontkwamen aan die burgerplicht. 
Al wie stadskleding droeg of dienaar was, zo werd in 1462 bepaald, moest 
wachtdiensten verrichten - ook schepenen en raden. Alleen de stadssecre-
taris, de medicus, apotheker en chirurgijn, de leidekker (!) en de stedelijke 
trompetters en pijpers waren van de dienst uitgezonderd. De ‘messagiers’ of 
boden moesten op de wachttorens staan. Naast het ondervangen van bedrei-
gingen van buiten was het soms nodig ook binnen de stad op te treden tegen 
agressie. Het schieten met kruisbogen, het hanteren van knipbussen (een 
soort haakbussen, vuurwapens dus) en het dragen van messen moesten aan 
banden worden gelegd. In een dichtbevolkte stad met een nog altijd grote 
bouwactiviteit waren voorschriften en toezicht nodig. De binnenstad van 
Kampen met zijn lange, smalle percelen, zijn hoge stenen huizen en zijn 
slappe bodem kende specifieke problemen. Men had vaak te maken met ver-
zakkende muren en met ‘gemene muren’, dat wil zeggen scheidingsmuren 
die qua constructie en eigendom aan twee huizen gezamenlijk behoorden. 
Veel kwesties handelden over vensters of over goten en stegen. Het aflopen 
van water, de zogenaamde ‘osendrop’, vormde in alle laatmiddeleeuwse 
steden een bron van conflicten. In Kampen werd in 1468 bepaald dat ie-

Muurtorens bij een verordening uit 1461 
betreffende het ontruimen van de muurtorens in 
verband met plaatsing van geschut.
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ders dakoverstek (‘loyve’) maximaal 5 voet 
breed mocht zijn, en in de Broederstraat 
en de Venestraat slechts 3 voet. Een week 
of zes eerder was al besloten dat niemand 
meer zonder vergunning mocht bouwen. 
Bedrijven vielen onder een apart regime, 
waar geluidshinder, stank en brandgevaar 
criteria waren om vestiging al dan niet toe 
te staan. Op dit aspect komen we nog te-
rug.
Het onderhoud van wegen en kaden was 
een verantwoordelijkheid van het stadsbe-
stuur en de inwoners gezamenlijk, net zo-
als dat gold voor dijken en weteringen in 
het buitengebied. Gaten in de straten moest 
men wijkgewijs repareren. Met name de 
kademuren langs de Burgel (Burgwal en 
Vloeddijk) vormden een aanhoudend punt 
van zorg. Mede om die reden zal het ver-
bod op galopperen en draven binnen de 
stad herhaalde malen zijn vernieuwd en 
nadrukkelijk mede geldend voor de Vloed-
dijk en de Hagen zijn verklaard.

Volksgezondheid
Het stadsbestuur had zeker ook een taak op het gebied van de openbare en 
particuliere gezondheid. Wat het eerste betreft vormde vooral mest een pro-
bleem, gezien het aantal malen dat daarover verordeningen moesten wor-
den afgekondigd. Waarschijnlijk was dit mede een gevolg van het houden 
van varkens in de stad, een regel waarop Kampen geen uitzondering vorm-
de. Mogelijk bevonden zich ook koestallen binnen de wallen voor het vee dat 
door de burgers gedurende de zomer in de stadsweiden werd ingeschaard. 
Paarden waren verre in de minderheid, omdat het meeste vervoer per schip 
geschiedde. Maar de bedrijvigheid van een handelsstad en de relatief grote 
bevolkingsdichtheid gaf een gedurige afvalstroom. Uit de in het Digestum 
Vetus vermelde keuren blijkt dat men veel mest en vuil eenvoudig naar bui-
ten kruide en langs de dijken stortte, of in de stadsgracht, in de haven en 
van de kade of de brug af in de IJssel gooide.

Tekening bij een verbod uit 1455 om met 
armborsten (kruisboog) te schieten bij torens, 
poorten, kerkhoven, verdedigingswerken of 
andere stedelijke gebouwen.
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Een pagina uit het Digestum Vetus met tekeningen uit het jaar 1456 betreffende het openen van sluizen, een verbod om 
varkenshokken aan de openbare weg te plaatsen, vergoedingen aan burgers die uitrukken met een armborst (kruisboog) of 
knipbus en zes Utrechtse schepen met soldaten die de Reve opvaren.
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In het belang van de volksgezondheid werd tevens toezicht gehouden op de 
voedselkwaliteit - althans, voor zover dat niet aan de betreffende gilden kon 
worden overgelaten. Het Digestum Vetus vermeldt maatregelen ten aanzien 
van ‘triakel’ (een geneeskrachtige drank), dadels en andere zuidvruchten, 
alsmede vlees en vis. Eénmaal werd actief ingegrepen in de algemene voed-
selsituatie. In de winter van 1455-56, toen een tekort aan broodgraan dreig-
de te ontstaan, werd de export van graan expliciet verboden.
Naast de algemene zorg voor (openbare) hygiëne had het stadsbestuur ook 
actieve bemoeienis met en toezicht op de medici. Zij bestonden uit vier cate-
gorieën: artsen, apothekers, barbiers-chirurgijns en vroedvrouwen. Artsen 
hadden een academische opleiding (in die tijd vaak in Parijs of Keulen) en 
waren alleen bevoegd tot uitwendig onderzoek aan de patiënt. Daartoe 
behoorden het voelen van de pols en het ‘bezien’ van urine en ontlasting, 
 populair gezegd ‘piskijken’. Tevens konden zij medicijnen voorschrijven, re-
den waarom zij ook toezicht uitoefenden op de apothekers van de stad. Hun 
kennis was afkomstig uit geleerde boeken; de chirurgijns waren mannen 
van de praktijk. Zij hadden verstand van botbreuken, kiespijn en andere 
inwendige lichamelijke kwalen. In Kampen werd het vak vooral uitgeoefend 
door barbiers. Maar zij mochten niet te ver gaan. In 1454 kreeg een van hen 
een verbod op piskijken, omdat dit een voorrecht was van een gestudeerde 
arts, en hem werd eveneens de bevoegdheid ontzegd om medicijnen voor 
te schrijven. Toen de baardscheerder (‘barbitonsoris’) er toch mee doorging, 
werd zijn praktijk letterlijk aan de kerkdeur gespijkerd, zodat iedereen wist 
waar men met hem aan toe was. Alle medici hadden een licentie van de stad 
nodig en dienden een eed te zweren - barbiersvrouwen en -knechten incluis. 
Deze eed was rechtstreeks afgeleid van die van Hippocrates, die voorschreef 
dat aan niemand medische hulp mocht worden onthouden. Maar tevens eiste 
het stadsbestuur dat van alle verbonden patiënten melding moest worden 
gemaakt, waarschijnlijk omdat de meeste verwondingen een gevolg waren 
van vechtpartijen.
Twee besmettelijke ziekten beheersten de laatmiddeleeuwse samenleving: 
de pest en de lepra. De pest was in de tweede helft van de 15de eeuw al en-
demisch geworden, dat wil zeggen dat de besmetting niet meer van buiten 
kwam maar de bron in de stad zelf lag en van tijd tot tijd tot uitbarsting 
kwam. Zowel in 1459 als in 1468 werden maatregelen genomen tegen de 
verspreiding van de ziekte; in het laatste geval kregen slachters, bakkers, 
brouwers en tappers die ‘de pest in hadden’ een verbod om gedurende een 
maand hun nering uit te oefenen. De besmettelijke huidziekte lepra, ook 
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lazarie of melaatsheid genoemd, werd zo veel mogelijk geïsoleerd door de 
lijders gedwongen uit te plaatsen in een gasthuis buiten de stad. In Kampen 
fungeerde het St. Catharinagasthuis als zodanig, gesticht omstreeks 1380 
en gelegen aan de IJsseldijk buiten de Venepoort. In de meeste steden werd 
de leprozen toegestaan om enkele malen per jaar een bedeltocht te houden. 
Blijkbaar trok dat erg veel volk aan, want in 1467 werd bepaald dat de lijders 
van buiten niet meer dan vier keer per jaar naar Kampen mochten komen 
en dan hooguit drie nachten in het gasthuis konden verblijven.

Zedelijkheid
Het stadsbestuur hield actief toezicht op de goede omgang tussen de in-
woners onderling en op de handhaving van de zedelijkheid in het bijzon-
der. Hieronder vielen zaken als gokken, schelden, vechten, dronkenschap, 
gebrek aan eerbied voor ouders of echtgenoten (huisvrede), overspel, pros-
titutie en bij gelegenheid ook exorbitante kleding en wangedrag bij (fami-
lie)feesten. Als sancties golden het aan de kaak stellen, het dragen van het 
halsijzer of de steen, dan wel het ‘op de staart’ (gevangen) zetten. In een 
enkel geval kon een beschuldigde aan de dreiging van een straf ontkomen 
door te ontkennen en deze ontkenning onder ede te herhalen met twaalf 
getuigen. Zo’n ‘ellendige eed’ werd in 1461 door Timan Luttike bezworen. 
Maar het kon ook zodanig uit de hand lopen dat er lichamelijk letsel werd 
toegebracht of erger; in zo’n geval moest er een ‘zoen’ worden gesloten, een 
plechtige verzoening waaraan ook de volgende generaties waren gebonden.
Gokken was ook in de 15de eeuw een probleem, zeker als het ‘zomaar’ op 
straat plaatsvond. In 1465 werd dit nog eens duidelijk omschreven: het was 
niet toegestaan op de Welle, onder de IJsselbrug of aan de overzijde van de 
rivier - waar de stad formeel overigens niets te vertellen had, omdat deze on-
der het hoogschoutambt van IJsselmuiden viel. Getuige de herhalingen van 
het verbod was het verschijnsel hardnekkig, ondanks de forse boete van 10 
pond per overtreding en het inzetten van inspecteurs, wroegers genaamd. 
Bij de bestrijding van de goklust werd medewerking van de herbergiers ver-
wacht, in wier lokalen werd gedobbeld of op andere wijze gespeeld om geld. 
Die medewerking gold ook ten aanzien van het sluitingsuur. In de badhui-
zen of ‘stoven’ mocht zich na elf uur geen klandizie meer ophouden en 
geen bier meer worden getapt. Voor individuele taveernen kon dit verbod, 
vermoedelijk mede na klachten over overlast, nog eens nadrukkelijk wor-
den herhaald. Willem Apeldoorn bijvoorbeeld kreeg in 1455 te verstaan dat 
hij de wijntap om tien uur diende te sluiten en dat hij zijn laatste klant om 
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elf uur moest hebben uitgelaten. Maar soms bleef een bezoeker zitten, zoals 
het drietal dat in de stadswijnkelder achterbleef toen de ‘wijnman’ de zaak 
al lang had gesloten. De mannen moesten er met de sterke arm worden 
uitgehaald.  
Sommige inwoners kregen ook een kroegverbod, meestal als onderdeel van 
een algeheel straatverbod na negen of tien uur in de avond. Lawaai maken 
na dat tijdstip was over het algemeen ongewenst. De inwoners moesten na 
een zware werkdag van tien uur in de winter tot zestien uur in de zomer een 
ongestoorde nachtrust kunnen genieten. Opmerkelijk is de overlast veroor-
zaakt door groepjes herbergiersknechten (‘wijn-boeven’) en rondtrekken-
de gezelschappen (‘gezellen van de wilde wandering’) in de carnavalstijd. 
Vreemdelingen konden ondanks de internationale instelling van Kampen 
en de notie van gastvriendschap vijandig worden bejegend. De rondtrek-
kende zigeuner die zich ‘de hertog van de Oriënt’ noemde moest dat begin 
1456 aan den lijve ondervinden. In de taveerne Bij de Klok aan de Oudestraat 
naast de Heilige Geestkapel werden hem door een zekere Jelle de tanden 
uit de mond geslagen; de dader werd opgepakt en in een van de stadstorens 
vastgezet. 
Vechtpartijen, al dan niet veroorzaakt door dronkenschap, gingen vaak ge-
paard met bedreiging en belediging. Bij dat laatste trachtte het stadsbestuur 
grenzen te trekken tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare. In decem-
ber 1457 werd zo’n norm gesteld. Suggereren dat iemand zich gedroeg als 
een ‘schalk’ (schavuit, boef) werd niet als een belediging aangemerkt, maar 
roepen dat een ander iets had ‘versierd’ (verzonnen) was strafbaar. Geeste-
lijken vielen ook in dit opzicht buiten het burgerlijk recht en konden voor 
hun lelijke woorden niet van stadswege worden vervolgd. Maar gewone ste-
delingen kregen bij gelegenheid te horen dat ze op straffe van de schand-
paal ‘haeren month beth bedwingen’ moesten, ‘rostlic ende vredlic omme-
gaen ... sonder kijven of knorren’ en voor iedereen op straat ‘enen hoefschen 
mont hebn’. 
Het stadsbestuur kon ook ingrijpen bij huiselijk geweld. Vaak gold dat man-
nen die hun vrouw mishandelden of zich tegenover ouders of schoonou-
ders ongepast of agressief gedroegen. Dit ging in veel gevallen gepaard met 
drankzucht, scheldpartijen of overspelig gedrag. De daders kregen een forse 
schrobbering, er werd gedreigd met hechtenis en soms werd er voor hen 
zoals gemeld een avondklok ingesteld. Zeer veel waarde werd gehecht aan 
handhaving van de huisvrede, dat wil zeggen de integriteit van het eigen 
domein. In 1458 liep een zaak in de wijk Boven de Poort zodanig uit de hand, 
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dat de buurt het stadsbestuur verzocht om in te grijpen. Ook het ‘zomaar’ 
lastigvallen van vrouwen werd bijzonder ernstig opgevat. Heymen Brant 
werd in 1461 voor de laatste keer vermaand om zijn onzedelijk en aanstoot-
gevend gedrag; hij viel zelfs de begijnen van het Bovenconvent lastig. De be-
dienaar van het St. Elisabethsaltaar in de Heilige Geestkapel moest in 1467 
niet alleen beloven beleefd te zijn tegen zijn moeder en iedereen die hij op 
straat ontmoette, maar hij kreeg ook een verbod op damesbezoek - alles op 
straffe van verlies van zijn proveniersplaats. 
Ongehuwd samenwonen werd beschouwd als overspel en dat werd niet ge-
doogd. Er bestond in dit opzicht een verkliksysteem waarbij buren of beken-
den aangifte deden wanneer zij vleselijke omgang vermoedden tussen part-
ners die niet waren getrouwd. Van tijd tot tijd achtte het stadsbestuur het 
nodig om de namen van de verdachten bekend te maken en te dreigen met 
de kaak of een schandmerk zoals het ‘dragen van de steen’. Volgens de in 
1455 gestelde regel dienden op overspel betrapte vreemdelingen binnen een 
week (‘8 dagen’) te vertrekken en niet-ingeburgerde inwoners binnen een-
zelfde periode van elkaar te scheiden. Burgers kregen daarvoor ruimer tijd. 
Een erg lastig geval bleek Jutte van Ors te zijn, die op ‘de Belt’ ter hoogte van 
het latere Pesthuis samenwoonde met zekere Ludeke. Zij had wegens haar 
blijkbaar opvliegend karakter de bijnaam ‘Rasende Jutte’ gekregen en was al 
in 1453 ‘betrapt’. Bij herhaalde inspectie liet ze de dienstdoende controleur 
haar blote achterste zien. Buren klaagden steen en been, ook al omdat zij 
bordeel bleek te houden. In de zomer van 1457 werd ze ten slotte aangehou-
den en opgesloten in de toren Wiltgang. Een eis tot de kaak of steendraging 
werd omgezet in verbanning uit de stad. 
Prostitutie werd in de 15de eeuw overigens wel gedoogd, maar was aan 
regels gebonden die tot doel hadden uitwassen en overlast te voorkomen. 
Verschillende malen vinden we vermeldingen van kroegen, die op last van 

Tekening bij een 
aantekening over Henric 
van Groningen, die zich 
als een boef gedraagt met 
andere vrouwen, soms 
‘s nachts niet thuiskomt en 
zijn vrouw en schoon
moeder slaat en mishandelt.
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het stadsbestuur werden gesloten omdat 
zich er ‘deernen’ ophielden. De waard van 
een van de bekendste etablissementen van 
Kampen, In de Pelikaan op de Oudestraat 
bij de Vismarkt, kreeg in 1455 om reden 
van ‘quade herberge’ een tapverbod. In 
dezelfde tijd moet zich in de nabijgelegen 
Morrensteeg een soort hoerenbuurt heb-
ben ontwikkeld. Op bevel van het stadsbe-
stuur werd een groep prostituees uit die 
steeg onder direct toezicht van de gerechts-
bode geplaatst. Zij dienden daartoe zelfs bij 
hem in huis te gaan wonen. Een dergelijke 
maatregel is ook bekend uit andere steden, 
met name in Holland. Verbanning uit de 
stad kwam voor, zoals we bij Rasende Jutte 
zagen, maar daarvoor was waarschijnlijk 
niet haar nering de directe aanleiding, 
maar burengerucht en het overspelig ge-
drag van de hoerenmadam zelf.

Daarnaast zijn er bijzondere gevallen van zedelijkheidswetgeving. Sommi-
ge daarvan hielden verband met de tijdsomstandigheden, zoals tijdens de 
crisis rond de bisschopskeuze in 1456. Andere waren meer een terugkerend 
bijverschijnsel bij volksfeesten, zoals carnaval, schuttersfeesten of maaltij-
den bij bruiloft, doop en begrafenis. Hoe we de van stadswege opgelegde 
kledingvoorschriften moeten interpreteren is niet helemaal duidelijk. Of de 
verordeningen waarin vrouwen en meisjes wordt voorgeschreven alleen ge-
lijkhangende zomen en niet te lange slippen te dragen zijn ingegeven door 
een uit de hand lopende modegril of een overheidsbemoeienis om luxe uit-
wassen te beperken, is niet uit te maken. Wel valt het op, dat in hetzelfde 
jaar 1455 een groot offensief tegen prostitutie en overspel plaatsvindt, dus 
de tijdgeest was met hen die streefden naar strengere normen van fatsoen.

Stedelijke financiën
Over de inkomsten en uitgaven van de stad bevat het Digestum Vetus weinig 
directe gegevens; slechts tweemaal wordt een overzicht gegeven van de ‘on-
gelden’ die jaarlijks moesten worden betaald. In de tweede helft van de 15de 
eeuw werden niet alleen de vaste en vlottende jaarlijkse baten en lasten 

Herman Schotelaar is ten onrechte beschuldigd 
van het in een bordeel lokken van een vrouw. 
De secretaris tekent treffend een man die een 
vrouw achter een gordijn lokt.
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apart geadministreerd, maar ook de verhuringen van de omvangrijke stede-
lijke bezittingen. Onder de laatste vielen de landerijen en de visgronden. De 
inkomsten daaruit vormden tot ver na de 15de eeuw de economische basis 
voor de stad en zijn bestuur. Op de verschillende heffingen als tollen, accijn-
zen en marktgelden komen we nog terug.
Wanneer in verband met grote investeringen extra geld nodig was, kon 
men ook een lening sluiten bij vermogende burgers. Hiervan getuigt het 
Digestum Vetus wel, namelijk door middel van overzichten van vervaldagen 
van rentebetalingen. Omdat het berekenen van rente officieel verboden was 
(de rooms-katholieke kerk beschouwde dat als ‘woeker’) betaalde men deze 
uit in de vorm van een persoonlijke jaarlijkse uitkering, lijfrente genoemd. 
Deze was meestal persoonsgebonden, maar kon ook overgaan op de erven 
van de kapitaalverschaffer. Uit de lening in 1453/54 van 200 Rijnsguldens 
van Gert Borchardsz blijkt hoe een en ander in zijn werk ging. Deze rijke 
burger stelt dit bedrag in klinkende munt ter beschikking van het stads-
bestuur. Dit financiert hiermee de bouw van de toren van de Buitenkerk 
en betaalt hiervoor jaarlijks een (lijf)rente aan Gert Borchardsz uit van 5 
procent of 20 herenpond. Tegelijkertijd wordt het bedrag ter beschikking 
gesteld van de kerkmeesters, die moeten beloven garant te staan voor deze 
rentebetaling uit de kerkelijke goederen, nadat de toren gereed is, en wel 
totdat de lening is afgelost. We zien hier dus een combinatie van kredietver-
strekking, belegging en verzekering, zoals die waarschijnlijk aan de meeste 
in het Digestum Vetus genoemde ‘lijfrenten’ ten grondslag ligt.

Justitie
Bestuur en rechtspraak waren in de middeleeuwse stad (en ook nog tijdens 
de Republiek tot 1795) in één hand. Alle soorten recht behoorden tot de com-
petentie van de schepenbank, met uitzondering van het kerkelijk recht en 
het leenrecht: handelsrecht, civiel recht, erfrecht en criminele zaken. Om-
dat Kampen een autonome stad was, bezat het ook de hoge jurisdictie. Er 
konden lijfstraffen worden opgelegd, zoals brandmerking of het afhouwen 
van een hand of oor, en ook doodvonnissen uitgesproken en uitgevoerd. Dat 
laatste gebeurde in de tweede helft van de 15de eeuw vooral in zaken van 
diefstal, moord en het toebrengen van ernstig letsel. Veel executies werden 
met het zwaard voltrokken; onthoofding gold als het minst vernederend. 
Dit geschiedde onder meer op de Kalkberg, de plaats waar een kalkbrande-
rij stond, vermoedelijk op het eiland Seveningen op de rechteroever van de 
IJssel. Daar bevonden zich ook galg en rad. Zware criminelen werden gehan-
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gen en de allerergste gevallen werden halfdood door de straten gesleept en 
soms zelfs levend geradbraakt.  
Dronkenschap, scheldpartijen en onzedelijk gedrag (overspel en prostitu-
tie) werden gestraft met hechtenis, verbanning, brandmerking of een vorm 
van publieke vernedering. Met dit laatste werden de grenzen van de moraal 
en van de tolerantie van afwijkend gedrag aangegeven. Een van de mildste 
vormen was afkondiging van een wandaad in de kerk, maar men kon ook 
veroordeeld worden tot het dragen van een halsijzer of een steen om de nek, 
of men kon letterlijk ‘aan de kaak’ worden gesteld. De kaak was een zuil of 
walvisbeen op een openbare plaats; daarnaast was er in Kampen ook een 
‘stuup’ of schandpaal. De kaak bevond zich op de Koornmarkt in de buurt 
van het oorspronkelijke rechthuis aan het begin van de Oudestraat. In de 
15de eeuw was de schepenrechtbank overigens al verplaatst naar het hui-
dige Oude Raadhuis. De kerkers bevonden zich niet in dit gebouw; meestal 
werd men ‘op de staart gezet’ in een van de muurtorens, zoals de Wiltgang 
aan de noordzijde van de stad of de Wulen- of Uilentoren. Dit gold dan voor-
al de eigen inwoners; vreemdelingen werden de stad uitgejaagd, al dan niet 
gebrandmerkt of met een strop om de hals.

Geseling van een aan de kaak gebonden man van buiten 
Kampen, voor zijn begane misdaden.

De beul staat klaar voor het afhakken van een hand.

42CE38_F60_deel02_KA2018.indd   189 19-06-18   11:31



W ,  -.42-...is..:_if:....--r,. earr,.:. (4.4:( ,:e..4 n,w....p...g.,,_ ainp..., gre,l) 
,.,""-1  4--rtr .=w--'  n-ir.-k-0  3"1-eo .if..i.: 4.. q.44- -0 r:- ....4., .9.-: 

g-,-.."- -14trirgr..1-1- ieriarp) or --4.• 41Frr ,,,,,, 

1- 	ce .r....,,  é,..tr .....,.. 	I„ ,-.., 1,...-17 (5,1ml ei  y43: 
-?="- ,4 ..• -tzi . • - .i_e:-....er• 	:.c...1,-- ,0 

''ZI:.-- ..1Pr.,.. • 	. .----'''-- 	 D --..».:,,..1 (.414•P 	21'.. 4"1 

al~ 

r 
r  ...e.e..: trr....t  1  

0. 	iii..- .........., ..,...,.., r„.,..›,zr  
i.' 4421 	

. 

fg“'' rr ,T 
g•TI: i1 	 ~Ok reri 

	

rr 	• 
CO.--(0-5 	 11.4%-111 	 vi 

Ihr897- 
* 

	

CCiA~ 	 '4.4.34t 0,Werei 

re.._41g.4  
efrr.-

p
i-hl.? 	Pm-1« 

.90-01r1r,r 

	

i Jo 	~-02J 	 " 

-1 M'Ir _r_,-,, 	
...? ov.t• i,trg .--;"' ...0.16:: 	--> 	--, 4-017) d' 

q-1. ,f4-- 1 fe 	rer;""ir' • a....-t,..1)  fr.: f-4-1-0 gl  

at-- 
“1- 

1.-  .r. {AF 4.5.— r  r.,, fkri. ,.....» r"...,..r--!.,, .dir..? te-)41 it 	q, 

-3-,  . ,.'4. fs-o< ,1%-,4-ij1-<"ji ,,<= r: g4.:-. ,,, 4.,1- ir  NI••• 	1 E.y.i 
i 

liefr..~-14 ...-7Y,  • . 	‘,,” C.A.:4*4  61 t4-dg" . (hot-
0.,....L (1,.1  ..tó 

.
1
1
2.1  ij,„, raf w..,..,-0......skfi • 	. _ _, 	

r-4-  

190

Een pagina uit het Digestum Vetus met tekeningen uit 1457 betreffende een verbod op het heet maken van pek of teer in 
schepen in de Buitenhaven, het niet direct mogen doorverkopen van op de markt gekochte kippen, eieren, boter en dergelijke, 
loslopend vee op openbare wegen en dijken, het herstellen van straten en het zich niet mogen mengen door burgers en
inwoners van Kampen in de onenigheid tussen de steden Utrecht en Amersfoort.
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Soms kreeg men een boete in natura of een vorm van  dienstverlening op-
gelegd. Het Digestum Vetus geeft geen vermeldingen van bedevaarten, een in 
die tijd populaire manier van corrigerend straffen. Wel werd er naast geld-
boetes soms een betaling in natura geëist. Een meinedige bakker kreeg de 
levering van tienduizend bakstenen opgelegd; een man die met een stede-
lijke hoornblazer had gevochten moest zelfs vijftigduizend stenen betalen. 
Belediging of verwonding van een stedelijk ambtenaar in functie werd extra 
zwaar opgenomen. Zo vinden we een veroordeling wegens verwonding van 
een stadsdienaar, die de dader slechts met een ‘oervede’ kon afkopen, een 
soort schuldbekentenis; anders had het hem letterlijk zijn hand gekost. Nog 
een enkele keer meer vinden we een afkoop van een lijfstraf in geld, meestal 
op voorspraak van invloedrijke burgers. Een andere, in de 15de eeuw al ver-
ouderde vorm van genoegdoening was de ‘zoen’ of ‘moetsoen’. Deze werd 
meestal toegepast wanneer er een zaak met dodelijke afloop tussen twee 
verwante families had gespeeld en men geen bloed met bloed wilde vergel-
den (de procedure was ooit in het leven geroepen om bloedwraak te voor-
komen). De benadeelde partij kon daarbij rekenen op een forse materiële 
compensatie, soms aangevuld met een religieuze verplichting, bijvoorbeeld 
mislezing voor het zielenheil van de vermoorde.

Erfrecht
De schepenbank fungeerde ook als notariaat en als college waaraan zaken 
van erfrecht konden worden voorgelegd, al dan niet in combinatie met 
voogdijkwesties. Velen lieten ten stadhuize hun testament opmaken, dat 
zij altijd eigenhandig dienden te ondertekenen of bezegelen. Wanneer men 
volwaardig burger was, kon men de stad ook te hulp roepen bij kwesties 
die in andere steden speelden; we vinden in het Digestum Vetus bijvoorbeeld 
erfeniskwesties in Zwolle, Vollenhove en Deventer. Hier gold dus eenzelfde 
principe als bij handelskwesties of rechtszaken in vreemde havens: wanneer 
er een burger bij was betrokken, diende hij volgens het eigen stedelijk recht 
te worden behandeld.
Talloos zijn ook de vermeldingen van voogdij- of momberstellingen. Er waren 
twee soorten bewindvoering of ‘ontmondiging’. De ene had betrekking op 
minderjarigen, dus nog niet handelingsbekwame, soms letterlijk ‘onmondi-
ge’ kinderen. Kon er geen voogd uit de familie worden gevonden, dan werden 
de betrokken erven tot ‘stadskinderen’ gemaakt en kwamen rechtstreeks 
onder verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. De andere vorm van ‘ont-
mondiging’ betrof een vorm van ondercuratelestelling. Dit kon gebeuren met 
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mensen die niet meer in staat werden geacht tot zelfstandig handelen, zoals 
hoogbejaarden, zwakzinnigen, fraudeurs of veroordeelden, of met vrouwen 
die geen man of ‘gecoren’ (zelfverkozen) voogd hadden. Vrouwen waren in 
veel gevallen namelijk evenmin handelingsbekwaam (er waren echter uit-
zonderingen, onder meer binnen bepaalde gilden of beroepsgroepen, maar 
dat verschilde van stad tot stad). Een veelvuldig in het stadsboek terugke-
rende kwestie was de erfenis van de kinderen Sonnenberch. Kennelijk ging 
het om een groot vermogen, waartoe onder andere nogal wat grondbezit 
elders in het Oversticht behoorde. De rol van de stad was blijkbaar die van 
bemiddelaar, maar wanneer men de kwestie probeert te volgen wordt wel 
duidelijk dat partijen niet snel tot overeenstemming wensten te komen. 
Ook erfenissen van overleden broeders of zusters gaven dikwijls aanleiding 
tot conflicten, omdat lang niet altijd duidelijk was of deze toevielen aan het 
betreffende klooster of aan de nagelaten verwanten.
Andere civiele kwesties betroffen financiële zaken zoals schulden, borgstel-
lingen en machtigingen. Soms moesten burenruzies worden beslecht, bij-
voorbeeld over een gemeenschappelijke muur of andere erfscheiding die 
niet goed werd onderhouden. Ernstiger waren kwesties als valsheid in ge-
schrifte of geldigheid van een zegel. Zo wordt Johan van Ittersum, burge-
meester van Zwolle, gegispt omdat hij zijn persoonlijk zegel gebruikt als dat 
voor de stad. Ook meineed werd als ernstig opgevat; de naam van een de-
linquent werd bij kerkespraak, dus na de kerkdienst, aan den volke bekend 
gemaakt. We zagen al dat de bakker die zich daaraan schuldig had gemaakt 
tienduizend bakstenen moest leveren; bovendien werd hem drie jaar lang 
een verbod opgelegd om koeken te bakken.
Bij het verrichten van rechtshandelingen moest men de eed afleggen, of zo-
als dat vaak werd genoemd ‘ten hillige zweren’. Of dat daadwerkelijk op de 
Bijbel of op relieken geschiedde is niet duidelijk; eenmaal is sprake van een 
eed op een plank waarin een kruisteken is gekerfd. Wanneer iemand zich 
ten onrechte beschuldigd achtte, kon hij zijn onschuld bewijzen met hulp 
van elf getuigen of noodhelpers. Bij overtreding van een stedelijke keur ten 
slotte was er altijd een ‘klaring’ noodzakelijk, een uitspraak die ophelde-
ring verschafte. Daarbij was het niet toegestaan om ‘in des anderen raem’ 
te spreken; blijkbaar werd onderlinge bijstand van burgers hier niet op prijs 
gesteld.
In het algemeen blijkt het eigen rechtssysteem van Kampen goed te hebben 
gewerkt. We vinden in het Digestum Vetus in ieder geval geen verwijzingen 
naar de mogelijkheden van toetsing aan het algemene stadsrecht, waarvoor 
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dat van Deventer als oudste en oorspronkelijkste gold. Deventer werd dus 
beschouwd als de ‘moederstad’ voor alle grote en kleine steden in het Over-
sticht.

Economische politiek 
De stedelijke overheid verkreeg zijn inkomsten ook in de 15de eeuw voor 
een deel uit directe belastingen. Er werden accijnzen geheven op een aantal 
(luxe)producten, zoals bier en wijn, er waren toltarieven voor importwaren, 
er werden haven- en marktgelden geheven, en er waren leges verschuldigd 
voor officiële papieren zoals koopakten, testamenten, reispassen en vergun-
ningen. Verder had men inkomsten uit de verhuur van eigendommen van 
de stad.
De inkomsten uit verpachting van de stedelijke bezittingen namen in de 
15de eeuw sterk toe. De Kampereilanden, verworven in 1363, groeiden flink 
dankzij de sedimentatie van zand en klei in de IJsselmonding. De meeste 
eilanden werden vooralsnog alleen gebruikt als hooiland en zomerweide, 
maar op sommige zijn in die tijd al huisterpen opgeworpen. Zo is in 1459 
sprake van ‘dat huus dat nu op Natenrijs staat’ (tussen Noorddiep en Garste) 
en twee jaar later van het ‘erve den Esch’ (= de Nes). Alle erven bleven aan de 
stad; de boeren die zich er vestigden, bleven dus pachters. Ook elders, ten 
zuidwesten van de stad, lagen stadserven, bijvoorbeeld langs de Zwartendijk 
en in de polder Dronten. De laaggelegen wei- en hooilanden van het St. Nico-
laasbroek werden als stadsweiden beheerd en verpacht; ze werden soms als 
‘stadsmarke’ aangeduid. Ook Seveningen op de rechteroever van de IJssel 
behoorde daartoe. De groot- en kleinburgers hadden weiderechten voor een 
vaststaand aantal koeien. De daadwerkelijke inscharing van vee vond in het 
voorjaar per stadswijk of ‘espel’ plaats. Mogelijk hangt dit typisch Kamper 
begrip zelfs samen met het begrip ‘etten’ voor ‘weiden’. Verspreid in het 
Digestum Vetus vinden we bepalingen waaraan alle gebruikers zich moesten 
houden. Deze hebben soms betrekking op slootonderhoud of het afhouwen 
van wilgen en elzen, maar vaker op het in toom houden van vee. Loslopend 
vee werd ‘geschut’, gevangen en tegen betaling (van bewaarloon en een  boete) 
in een centrale omheining of schuthok gebracht. Ganzen moesten worden 
gekortwiekt. Schapen en honden waren in een aantal gevallen geheel ver-
boden; de laatste mogelijk in verband met een epidemie van hondsdolheid.
Vrijwel alle viswater rond Kampen was stedelijk eigendom. Het betrof het 
binnenwater in het St. Nicolaasbroek (Broeken en Maten), alsmede de visserij 
op de rivier de IJssel met zijn mondingen of ‘diepen’. Dit ging zover, dat het 
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gehele Grafhorster Diep (Ganzendiep) aan Kampen behoorde en dat ook het 
verlengde daarvan tussen de Mandjeswaard, dat nu de Goot of Geute heet, 
niet meer vrij door de aanwonende Kamperzeedijkers (buurschap Assched) 
kon worden bevist. De rechten van Genemuiden werden zoveel mogelijk 
teruggedrongen naar het eigenlijke Zwartewater. Kampen claimde tevens 
visrecht op een flink gedeelte van de Zuiderzee. Het ‘continentaal plat’ van 
Kampen liep van de Gelderse Gracht (de grens met Gelre) in het westen tot 
aan Assched (Kamperzeedijk-Oost) in het oosten, en strekte zich zeewaarts 
uit tot voorbij Schokland. In 1457 werd de lijn die tussen de Kamper torens 
en het slot van Kuinre kon worden getrokken gebruikt voor de afbakening 
van de viswateren van Kampen en van Vollenhove. In het begin van de 16de 
eeuw zouden de visserijgrenzen wat strakker worden getrokken, mede in 
verband met de toenemende illegale visserij door Hollandse schepen in het 
oostelijk deel van de Zuiderzee.
De verpachting van erven, landerijen en viswater vond in beginsel ieder jaar 
plaats, maar vaak werden termijnen van twee of meer jaren gehanteerd. De 
stad hield er een afzonderlijke administratie van bij, wat wel bewijst dat 
het de moeite loonde. Voor de erven en landerijen werd de termijn op den 
duur meestal automatisch verlengd zolang een pachter er bleef wonen. De 
bewaard gebleven pachtregisters van de visserij beginnen in het jaar 1486, 
maar er zijn veel oudere fragmenten overgeleverd. Gezien het belang voor 
de stedelijke inkomsten (en voor de voedselvoorziening, maar dat was niet 
de eerste zorg van het stadsbestuur) is het logisch, dat op overtreding van 
de visserijbepalingen hoge boetes werden gelegd. Men mocht niet in ander-
mans ‘park’ vissen, het visrecht mocht niet worden doorverpacht, er werden 
regels gesteld aan viswant en vismethode. In beginsel kon men vissen met 
staand want (fuiken, korven of staande netten) en met gaand want (sleepnet-
ten of lijnen met haken vanaf de wal of netten vanaf een schip). De meeste 
gevangen vis was nog zoetwatervis, waarvan zalm en steur een aantal malen 

Een fuik, getekend bij een 
verbod te vissen met fuiken 
of met haken in het water 
van Keulvoet of het water 
van de Engermeren.
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worden genoemd. Eénmaal vinden we een vermelding van vangst van schol 
vanaf  ‘t Oge, dat wil zeggen Callantsoog, dus buitengaats. Pas toen de Zui-
derzee in de loop van de 16de eeuw verder verziltte kwam er ook platvis in 
de Kamper netten. Het visrecht was overigens exclusief voor de eigen bur-
gers, maar niet voor stedelijke ambtenaren: aan hen was het verboden om 
viswater te pachten.

Verkeersvoorzieningen
Ook in de 15de eeuw waren de verbindingen over water verreweg de belang-
rijkste vormen van communicatie. Niet alleen IJssel en Zuiderzee speelden 
daarbij een rol; er bestond ook al een stelsel van trekvaarten op nabijgelegen 
plaatsen. Al kort na de verdeling van Mastenbroek (1364) had Kampen de 
aanleg van een trekvaart naar Hasselt ter hand genomen, vanwaar via de 
Oude Wetering en de Rademakerszijl ook naar Zwolle kon worden gevaren. 
Hoewel we hierover niet zijn ingelicht, zal er in de 15de eeuw zeker een gere-
gelde vracht- en passagiersdienst op beide steden zijn onderhouden.  Elders 
in de Nederlanden kwam dit systeem van veer- en beurtvaart pas in de loop 
van de 16de eeuw tot ontwikkeling. De Oude Reve, een wetering aan de west-
zijde van de stad, werd eveneens voor kleiner vrachtvervoer gebruikt; deze 
route betekende een ‘afstekertje’ in de richting van steden aan de Zuidwal 
van de Zuiderzee. De huursoldaten, die de rebellie van de steden onder lei-
ding van Deventer tegen bisschop David van Bourgondië in 1456 moesten 
onderdrukken, kwamen eveneens langs de Reve naar Kampen.
De betonning en bebakening van de vaarroutes in de Zuiderzee, het Vlie 
en het Marsdiep werd sinds 1440 door Kampen en Amsterdam gezamenlijk 
verzorgd. Daarbij was het privilege van de graaf van Holland voor het hef-
fen van ‘bakengeld’ over beide steden verdeeld. Kampen financierde nog wel 
mede de bouw van de eerste stenen vuurtoren aan het Vlie, de nog bestaande 
Brandaris op West-Terschelling. De bakens op de ‘diepen’ werden uiteraard 
door de stad zelf onderhouden. Verschillende malen werden bepalingen af-
gekondigd voor het vrijhouden van de vaarroute op de IJssel (‘des kueninges 
stroem’). Deze regels zullen wel vooral betrekking hebben op de zeeschepen 
die vóór de stad voor anker gingen. Het uitwerpen van ballast en afval was, 
mede in verband met de verzandingsproblemen, streng verboden. Het aan-
leggen langs de kade, in de Buitenhaven en in de stadsgracht de Burgel werd 
aan regels gebonden; bepaalde gedeelten werden, zoals dat ook uit andere 
steden bekend is, aangewezen voor bepaalde soorten of categorieën sche-
pen. Hierbij ging het voor zover er in het Digestum Vetus benamingen zijn 
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gebruikt om binnenvaartschepen: boeiers, pleiten en rijnschepen. Tussen 
het tolhuis naast de IJsselbrug en de stadskraan even ten noorden daarvan 
was aanleggen in het geheel niet toegestaan.
De bouw van de eerste IJsselbrug in 1448 toonde aan, dat ook de landverbin-
dingen aan betekenis wonnen. Het bruggenhoofd op de rechteroever, waar 
pas veel later, kort voor 1600, een schans omheen is gelegd, gaf aansluiting 
op de landweg naar Zwolle. Via de Kamperzeedijk kon men naar Genemui-
den rijden, waar net zoals nu een veerdienst de verbinding onderhield met 
de overzijde van het Zwartewater en de weg naar Vollenhove en verder. Ge-
tuige een opgave van het geringe aantal paarden en stallen in de stad in 
1549 bleef het (wagen)verkeer over land echter voor Kampen nog geruime 
tijd van ondergeschikt belang.

Markten en muntwezen
Net als andere steden kende Kampen weekmarkten en jaar- of vrijmarkten. 
Van de laatste komt alleen de Pinkstermarkt een keer in het Digestum Vetus 
ter sprake. De meeste andere bepalingen in het stadsboek hebben betrek-
king op de eerste categorie en daarvan gaat bijna de helft weer over de vis-
markt. Deze werd gehouden in de buurt van de poort die toegang gaf tot de 
kade bij de IJsselbrug, een locatie waaraan nu nog de namen Vispoort en 
‘Olde Vismark’ herinneren. Er werden in die tijd vaste visbanken geplaatst 
en de verkoop werd aan regels gebonden zoals markttijden, plaatstoedeling 
en kwaliteitseisen. Het ging in beginsel om rivier- of zoetwatervis en om 
zeevis; import van stokvis en haring zal onder de laatste categorie hebben 
gevallen. Ook voor andere producten waren vaste plaatsen aangewezen, zo-
als voor graan de Koornmarkt, voor turf en hooi de Koornmarkt en de straat 
‘Achter de Nieuwe Muur’ (Voorstraat), voor varkens buiten de Koornmarkts-
poort. Veel van deze markten vonden plaats op de maandag; waarom deze 
van andere steden afwijkende dag in de week in Kampen is gekozen is niet 
bekend; het is hier nog altijd de marktdag.
Voor veel aangeboden waar werden vaste stedelijke maten gehanteerd. We 
vinden ze onder meer vermeld voor kalk, wijn, bier, boter en zout. Kalk zal 
schelpkalk zijn geweest, waarvan de grondstof in die tijd op grote schaal 
langs de Hollandse kust werd gewonnen; het kalkbranden vond in ieder ge-
val voor een deel in Kampen zelf plaats. Wijn en een deel van het bier waren 
eveneens importproducten; de maten daarvoor werden telkenjare door de 
stedelijke ijkers gecontroleerd. Zout, dat kostbare goed, mocht alleen in klei-
ne hoeveelheden worden verkocht, namelijk in schepels, halve schepels en 
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spinden, alle aanduidingen voor scheppen van een bepaalde grootte. De boter 
kwam uit de directe omgeving. In 1459 werden de maten voor een kwart, een 
halve en een hele kluit vastgesteld, te weten 1 pond een loot, 2 pond twee loot 
en 4 pond vier loot. Een loot was zoveel als één tweeëndertigste van een pond.
In de 15de eeuw was er nog geen centrale muntslag. Iedere stad met muntrecht 
en iedere zelfstandige vorst kon zijn eigen geld laten slaan. Er waren dus tien-
tallen soorten valuta in omloop en deze werden ook door alle handelaren van 
buiten ingebracht. Er is in Kampen dan ook sprake van enige tientallen munt-
soorten: ponden en herenponden, penningen in diverse varianten, schellin-
gen, plakken, stuivers, kromstaarten, oortjes, botdragers (‘botjes’), dutmers, 
jangelers, rijders, Franse (oud)schilden, Engelse nobels, kronen, (overlandse) 
rijnsguldens en postulaatsguldens. Op marktdagen en bij andere gelegenhe-
den waren er dan ook vele geldwisselaars in de stad actief. Voor een handels-
stad als Kampen was het zaak om de wisselkoersen in de hand te houden en 
daarvoor van tijd tot tijd tabellen vast te stellen.
Uit de aantekeningen in het Digestum Vetus zijn enkele van de belangrijkste 
koersen vast te stellen. Eén rijnsgulden stond voor 2 pond, 11/

2
 postulaatsgul-

den of 151/
2
 kromstaart. Eén postulaatsgulden was 2 rijnsguldens waard of 13 

witte stuivers, 13 kromstaarten en een oortje. Eén kromstaart werd gelijkge-
steld aan 1/

2
 Brabantse of Vlaamse botdrager, 1/

2
 Vlaamse plak, 1/

2
 jangelers, 2/

3 

Keulse witte penning of 2/
3
 nieuwe Groninger penning. Eén nieuwe Groninger 

penning op zijn beurt was gelijk aan 61/
2
 plak. Eén gewone penning was 18 

of (vanaf 1462) 17 dutmers waard, en 1 Franse oudschild stond gelijk aan 3 
herenponden.  

Een mandje met vis bij het besluit dat de vismarkt 
eerst gehouden mag worden als de mis in de kapel 
van het Heilige Geestgasthuis afgelopen is.
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Uiteraard werd er streng opgetreden tegen valsemunterij. Daarop stond 
meestal de doodstraf; Henric van Leiden werd daarvoor in 1465 gebrand-
merkt en aan de kaak gesteld. Ondanks het gebrek aan één muntstelsel 
was in de 15de eeuw al wel een soort standaard gegroeid. Men rekende het 
gemakkelijkst in ponden, plakken en kromstaarten. Vlaamse en Brabantse 
munten golden als relatief betrouwbaar; Hollandse kwamen op. In het Over-
sticht kwamen de drie grote steden een standaard overeen, waaruit tegen 
1500 de zogenaamde ‘driestedenslag’ zou groeien. Nog weer later zou het 
gewestelijke muntatelier in Kampen worden gevestigd. 
 
Nijverheid en gilden
Kampen was een plaats voor de transitohandel, waar weinig ruimte was voor 
eigen nijverheid. Veel ambachten stonden in dienst van de handel, zoals die 
van de scheepstimmerlieden, zeilmakers, touwslagers, kuipers, dragers en 
kruiers; van de bouwnijverheid en woninginrichting zoals die van gewone 
timmerlieden, metselaars, steenbakkers, koperslagers, pottenbakkers en 
meubelmakers; van de kleding- en voedselvoorziening zoals kleer- en schoen-
makers, bakkers, molenaars, bierbrouwers en slachters. Alleen de textiel-
nijverheid, met name het weven van fijne wollen stoffen (laken), was van 
enig belang voor de export. Dit gold voor de meeste laatmiddeleeuwse ste-
den. De verspreiding van dit kwaliteitsproduct is onder meer af te lezen aan 
de vondsten van de stedelijke garantiemerken, de lakenloodjes, in geheel 
Noord-Europa.
De verschillende beroepsgroepen waren georganiseerd in gilden, die toe-

Munten, afgebeeld bij bepalingen uit 1454 en 1455 over 
muntwaarderingen.
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zicht hielden op de vakopleiding, prijs en kwaliteit controleerden, concur-
renten weerden en een systeem van sociale zorg voor de leden ontwikkelden. 
Het gildewezen was in de 15de eeuw nog niet tot zijn volle ontplooiing geko-
men; de meeste overgeleverde gildebrieven stammen pas uit de 16de eeuw. 
Ook waren vele verwante beroepsgroepen nog vaak in één gilde verenigd. Eén 
van de oudste gilden in Kampen was trouwens geen ambachtsgilde, maar 
een groep uit de handel, namelijk de Rijnschippers. Dit bestond al in de 14de 
eeuw en is tot het eind van de 19de eeuw blijven functioneren. In het Digestum 
Vetus komt het maar éénmaal voor: wanneer er regels gesteld moeten worden 
aan het jaarlijkse schuttersfeest van de gezellen, het papegaaischieten.
Van de andere gilden is één volledige gildebrief opgenomen, namelijk die 
van de vollers. Zij hielden zich bezig met het ‘vollen’ of verstevigen van de in 
de stad geweven of van elders aangevoerde wollen stoffen. Ook voor de laken-
ververs vinden we bepalingen; waarschijnlijk behoorden zij tot het grotere 
gilde van alle textielwerkers, net als de ‘raemwakers’ (de oppassers van de 
lakens die op de ramen in de open lucht te drogen hingen) en de wat crypti-
sche beoefenaar van het ‘strijcriepampt’, die vermoedelijk lakenmeter was. 
Andere zelfstandige gilden waren die van de kramers (detailhandelaren), 
bakkers, vleeshouwers en brouwers. De kramers kregen speciale rechten op 
de weekmarkten en de jaar- of vrijmarkten. De vleeshouwers werden onder-
worpen aan eisen van voedselkwaliteit, en dat gold ook voor de bakkers en 
brouwers. De brouwers werden in zekere zin beschermd door maatregelen 
tegen watervervuiling, al zal dat binnen de stad een probleem zijn geble-
ven. Als producten worden zowel kuitbier (laag-alcoholisch bier) als hopbier 
vermeld. De bakkers was het in het algemeen verboden om het brood zelf 
uit te venten, behalve in Brunnepe, omdat dit te ver van de stad lag. Het 
uitoefenen van een gildeambacht was immers aan de grenzen van de eigen-
lijke stad gebonden. In 1460 werd nog eens nadrukkelijk bepaald, dat ‘bui-

Kaardkammen, getekend 
bij een besluit van het 
stadsbestuur uit 1472 
betreffende het opzeggen 
van de overeenkomst met 
de vollers. Met de kammen, 
houten plankjes met ijzeren 
puntjes, kon wol verwerkt 
worden tot kaardgaren, 
dat zich goed laat vervilten 
(vollen).
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tenneringen’ verboden waren. Alleen de tichelwerken, waar uit IJsselklei 
baksteen en daktegels werden gebakken, lagen buiten de stad, onder meer 
tussen de Hagen en Brunnepe. Hoe de tichelwerkers waren georganiseerd, 
weten we niet; wellicht waren ze direct in dienst van de stad. Kleermakers 
hadden een gilde, maar over de tripmakers (klompenmakers) zijn we niet 
ingelicht, en of de koperslager in de Geerstraat die geen vergunning voor 
een rosmolen kreeg, zijn eigen gilde had, wordt evenmin vermeld.

Regionale en internationale betrekkingen 
De reguliere contacten met de omgeving hadden vooral betrekking op de wa-
terstaat. Er waren twee colleges waarin de stad deelnam: de Steden en Vroe-
den van Mastenbroek en het Waterschap Salland, ook genoemd de Sallandse 
Schouw. De in het Digestum Vetus genoemde kwesties zijn meestal bijzondere 
zaken, zoals het repareren van een dijk, het uitbaggeren van een wetering, 
het seizoensmatig openzetten van een sluis of het groot onderhoud van een 
aantal bruggen. De ‘maelstat’ (beraadslaging) voor Mastenbroek vindt in die 
tijd plaats in Wilsum of in Westenholte. Voor het Water schap Salland was 
mogelijk het klooster Windesheim een plaats van samenkomst, waar ook de 
drie steden beraadslaagden en in groter verband de zich langzaam vormen-
de standen- of statenvergadering.
Kampen onderhield handelscontacten binnen en buiten de Hanze. De con-
tacten binnen het Duitse Rijk werden sterk bepaald door de stedenbond en 
die met Noord-Europa lagen ook vóór 1441 dikwijls op dezelfde lijn. Als au-
tonome stad kon Kampen evenwel rechtstreeks onderhandelen met andere 
steden of met vertegenwoordigers van de regerende vorsten. De Sont bleef 
een centraal ontmoetingspunt, al nam de jaarmarkt op Schonen in de 15de 
eeuw sterk in betekenis af. Eén van de redenen was de verandering in de 
bewerking van het basisprodukt, de Oostzeeharing. Veel steden gingen over 
tot het zelf vangen en kaken, waarvoor zij plaatsen kregen toegewezen op de 
westelijke oever van de Sont (onder meer in Dragør). Een andere reden was 
de toenemende rechtstreekse handelsstroom van West- naar Noord-Europa, 
waarbij de steden in Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant een cruciale 
rol speelden. Gedurende de 15de eeuw nam Kampen echter nog volop aan 
dit vervoer deel. 
Zo waren er nog veelvuldig contacten met Noorwegen, waar Bergen de me-
tropool vormde; in het Digestum Vetus is onder meer sprake van uitvoer van 
Kamper laken en van een geneeskrachtige drank die ‘triakel’ werd genoemd. 
Soms werkte men samen met de Hollanders. Dat zal zeker gegolden hebben 
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voor de handelsbetrekkingen met Dant-
zig en Oost-Pruisen, waar in toenemende 
mate het broodgraan vandaan kwam. Zoals 
bekend zou dat voor de stad Amsterdam de 
‘moedernegotie’ worden, de economische 
kurk waarop alle andere handel dreef, ook 
in de Gouden Eeuw. Wel waren hier om-
streeks 1460 allerlei perikelen rond lokale 
conflicten, waardoor de vaart op sommige 
rivieren (Memel, Balge en Weichsel) ge-
stremd was. Over de contacten met de Bal-
tische kust, die meestal als ‘Lijfland’ werd 
aangeduid bevat het Digestum Vetus weinig 
informatie. Evenmin komen we er veel in 
tegen over de piratenplaag op de Oostzee. 
Wel klinken echo’s door van de voortduren-
de problemen met ‘Schele Gert’ van Olden-
burg. Deze aan de Wesermonding wonende 
verwant van de Deense koning trad als regi-
onale machthebber vaak naar eigen inzicht 

op. In Bremen werd hij als een roofridder beschouwd, die echter wegens de 
hoge bescherming die hij uit Denemarken genoot, niet echt kon worden aan-
gepakt. Maar toen hij Kamper schepen liet kapen en de bemanning gevangen 
zette, riep de magistraat hulp voor zijn burgers in bij de Noord-Duitse zuster-
stad. Op Pinksteren 1455 trachtte Kampen zelf te bemiddelen in een conflict 
tussen de Hollandse en Nederstichtse steden enerzijds en Lübeck en bond-
genoten (‘Oostland’), Brunswijk en Göttingen anderzijds. Het ging om een 
schuldkwestie en betaling voor ‘contumacie’ (verzuim) om het jaar daarvoor 
op de afgesproken rechtsdag te verschijnen. Er werd geen akkoord bereikt en 
hoe de kwestie afliep, is uit het Digestum Vetus niet te destilleren.
De ‘westvaart’ was in de tweede helft van de 15de eeuw letterlijk in vredi-
ger vaarwater geraakt. Engeland en Frankrijk waren tot 1453 nog nauw met 
elkaar verbonden wegens de grote bezittingen van de Engelsen op het vaste-
land. De Honderdjarige Oorlog, mede door deze omstandigheid uitgebroken, 
maakte een moeizaam eind aan de vervlechting van beide landen (alleen 
Calais bleef nog een eeuw langer Engels). Intussen was de handel op on-
der meer wijn en zout doorgegaan. Het zout was zeezout, dat door Hollan-
ders, Zeeuwen en Kampers werd gehaald uit de winningsgebieden in het 

Een koggeschip bij een aantekening uit 1455, 
die aangeeft dat indien de stad Kampen of zijn 
burgers hinder zullen ondervinden van het feit dat 
Johan Witte in opdracht van Hollandse kooplieden 
naar het Noorse Bergen was gevaren, dit op hem 
verhaald zal worden.
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zuidwesten van Frankrijk, globaal tussen de zuidkust van Bretagne en de 
Gironde bij Bordeaux. Vanwege de belangrijkste productieplaats in de Baai 
van Bourgneuf, ten zuiden van de Loiremonding, werd het aangeduid als 
‘baaizout’. Met het vervoer van dit zeezout naar het Oostzeegebied doorbrak 
men het Lübecker monopolie op de export van het Lüneburger mijnzout. 
Een conflict daarover leidde tot de Zoutoorlog (1438-1441), waarna bij wijze 
van compromis de wederzijdse rechten werden gedoogd en de facto beves-
tigd. In 1460 wordt gesproken van ‘Lisseboens, Bruaets, Bays of Lunenberger 
solt’: het gaat dus gelijkelijk om zeezout uit Portugal, Bruat in Bretagne en 
de Baai van Bourgneuf - en om mijnzout uit Lüneburg.
Op een aantal plaatsen in het Digestum Vetus worden we iets gewaar over de 
risico’s van de ‘grote vaart’ en de wijze waarop de belanghebbenden zich 
daartegen probeerden te verzekeren. Eén van de mogelijkheden was de zo-
genaamde partenrederij, waarbij verschillende kooplieden een aandeel na-
men in hetzelfde schip. Winst en verlies werden op die manier gezamenlijk 
verdeeld. Soms was er sprake van borgstelling, zowel op individueel niveau 
als tussen groepen en zelfs tussen de stad Kampen en andere steden. Dit 
kon betrekking hebben op bevrachting, maar ook op verkoop of berging van 
de lading van een gestrand schip. In sommige gevallen kregen de schippers 
van de stad een speciale ‘tolbrief’ mee, die moest garanderen dat zij vrijdom 
genoten in die landen of gewesten waarmee een algemene overeenkomst be-
stond. In tijden van oorlog waren deze papieren overigens vaak waardeloos. 

Het achterland
De rivier de IJssel gaf onverminderd contact met een groot achterland. Keu-
len was daarvan de metropool. Het was de zetel van de aartsbisschop, een 
intellectueel en artistiek centrum, gelegen in een streek van keramiekfabri-
cage, wijnbouw en natuursteengroeven (tufsteen, molenstenen). Steden als 
Zutphen, Doesburg, Arnhem en Kleef behoorden tot de wat verdere buren 
van Kampen. Aansluitend waren er contacten over land met Nijmegen, Op-
per-Gelder (Venlo, Roermond) en in toenemende mate met het Münsterland 
en de streek rond Osnabrück. Handelaren, ambachtslieden en seizoenarbei-
ders uit dit achterland werden aangeduid met de algemene term ‘Bovenlan-
ders’. Veel itineraria van kooplieden kunnen we langs deze combinatie van 
rivier- en landroutes volgen. Maar ook de omzwervingen van gauwdieven die 
in Kampen werden gepakt en berecht tonen dergelijke reisroutes; ze vormen 
daarmee als het ware een ‘negatief’ van de algemene stroom van mensen en 
goederen. Het Digestum Vetus vermeldt tien van dergelijke gevallen.
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Een van de grootste zwervers onder de boeven was Hendrik van Wachten-
donk. Deze opereerde niet alleen in de omgeving van zijn eigen stad, gele-
gen in Opper-Gelder tussen Geldern en Kempen, maar zwermde uit over een 
groot deel van de Nederlanden en het Noordwest-Duitse handelsgebied. Over-
al pleegde hij moorden, roofovervallen en verkrachtingen: op de Lüneburger 
Heide zo goed als op de Veluwe, tussen Bonn en Mainz net zo makkelijk als in 
Ieper of in Zierikzee. Slachtoffers en handlangers kwamen uit eenzelfde wij-
de omgeving, ze heetten Jan van Halle of Hendrik van Maastricht, of werden 
simpelweg aangeduid als ‘een Schot’. In Brugge was Wachtendonkse Hen-
drik al eens gepakt voor zakkenrollerij (‘riemsteken’) en gebrandmerkt op 
zijn kaak, maar pas in 1469 liep hij in Kampen tegen de lamp na de moord op 
een uit Groningen afkomstige schoenmaker die Henric Vriesken heette. De 
bandiet kreeg de ergste straf: hij werd door de straten van de stad gesleept en 
op Seveningen geradbraakt.

Verhouding tot de landsheer
Kampen is ooit als ‘vrijstad’ begonnen en had mede om die reden waar-
schijnlijk een verhouding tot de landsheer op basis van gelijkheid. Anders 
dan in Zwolle, Deventer en de stad Utrecht zelf was er in Kampen over het 
algemeen weinig te merken van facties die vóór of tegen de bisschop waren. 
Wel gaf een opvolgingskwestie wel eens problemen waarbij de stad als ge-
heel werd betrokken.
Na het overlijden van Roelof van Diepholt op 24 maart 1455 (wiens rouw-
stoet met groot ceremonieel vanuit Vollenhove via Kampen naar Utrecht 
was getrokken), ontbrandde de strijd over zijn opvolging. Op 7 april werd 
Gijsbrecht van Brederode gekozen door het Groot Kapittel (de ‘ecclesie’) van 

Als bisschop Roelof van 
Diepholt op 24 maart 1455 
op zijn slot te Vollenhove 
komt te overlijden, wordt 
zijn lijk de volgende dag 
naar Kampen gebracht, 
waar de kist in optocht 
door de stad naar de 
St. Nicolaaskerk wordt 
geleid. Peter Hendriksz 
tekent bij zijn beschrijving 
van de plechtigheid de 
bisschopsmijter en de 
lijkbaar met kist.
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Utrecht. Op 17 april bleek het Kamper stadsbestuur ongevoelig te zijn geble-
ven voor de lobby van de door Gelre op het beraad te Loenen op de Veluwe 
naar voren geschoven kandidaat, Steven van Beieren. Over de ‘Hollandse’ 
tegenkandidaat, David van Bourgondië, horen we nog niets. Wel vermeldt 
het Digestum Vetus dat op 11 september 1455 een delegatie uit Utrecht via 
Deventer naar Kampen is gekomen, om te praten over de inhuldiging van 
elect Gijsbrecht, en in de wijnkelder is onthaald.
De Hollands-Bourgondische partij organiseerde zich gewapenderhand. Be-
gin juli 1456 vergaderden de drie steden Deventer, Zwolle en Kampen in 
Windesheim over de nadere voorwaarden voor steun, waaronder garanties 
van de stedelijke vrijheden. Dat er toch enige onrust in de stad heerste en 
er zelfs opstootjes waren, blijkt uit allerlei maatregelen die begin augustus 
worden genomen om de zaken in de stad in de hand te houden. Intussen was 
David van Bourgondië met een leger vanaf Leiden via Woerden naar Utrecht 
getrokken, dat uiteindelijk de poorten voor hem opende; op 6 augustus 1456 
kon hij daar zijn ‘blijde incomste’ houden. Daags daarna verschenen er zes 
schepen met Utrechtse soldaten op de Reve; 150 man bleven in Kampen, 
de rest trok naar Deventer dat zich daadwerkelijk verzette. Op 14 augustus 
werd het beleg voor Deventer geslagen; Kampen en Zwolle verklaarden zich 
solidair. Maar al enkele dagen later werd een bondgenootschap met Holland 
aangegaan en een ‘zoen’ (verzoening) gesloten met de hertog van Brabant, 
met Kleef en met Gelre, ingaande 19 september. Ook met de bisschop werd 
onderhandeld; op 16 september erkende David van Bourgondië de vrijheden 
van de Sallandse steden en op de 20ste werd het vredesverdrag van kracht.
De nieuwe landsheer hield daarop de 12de oktober zijn ‘blijde incomste’ in 
Deventer en de 14de in Kampen. Maar wel nadat hij voor de gesloten Koorn-
marktspoort de vrijheden en privileges van de stad nog eens had bevestigd. 
De stadssecretaris was bij de plechtigheden aanwezig en heeft bisschop David 
in een goed gelijkende schets ‘naar het leven’ getekend in de marge van zijn 
stadsboek.

Religie 
De stad Kampen had twee hoofdkerken, die tot één en dezelfde parochie 
behoorden. De Sint Nicolaaskerk of Bovenkerk was de oudste en bleef ook 
in de 15de eeuw de eerste kerk voor de eigen parochianen. De meeste gilden 
en broederschappen hadden hier hun eigen altaren. De Onze Lieve Vrou-
we- of Buitenkerk was meer gericht op de schippers en de vreemde kooplie-
den. Brunnepe had een eigen kerk, met de status van een ‘wijkkerk’ onder 
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dezelfde parochie. Deze situatie is voor een laatmiddeleeuwse handelsstad 
tamelijk uniek; meestal vindt bij de groei van het aantal inwoners een paro-
chiesplitsing plaats, zoals in Zutphen (Walburgiskerk en Nieuwstadskerk), 
Deventer (Mariakerk en Bergkerk) of Amsterdam (Oude en Nieuwe Kerk).
Formeel had het stadsbestuur niets te zeggen over kerkelijke aangelegen-
heden, maar in de praktijk was de invloed groot. De kerkmeesters werden 
door de overheid aangesteld en de functie was net als bijvoorbeeld die van 
de weesmeesters een soort ‘portefeuille’. Zij waren toezichthouders op de 
materiële zaken (inclusief de vele altaren en memoriën), op de openbare 
orde tijdens de diensten, op de banken en op de graven. Sommige functio-
narissen werden van stadswege aangesteld, zoals de koster, de organist 
en de schoolmeester. Aan andere konden eisen worden gesteld. De koster 
mocht bijvoorbeeld geen ‘paap’ (priester) zijn, en toen de kapelaan van de 
Bovenkerk de arme kerkgangers het ‘schamele geld’ verweet dat zij in de 
collecteschaal legden, werd hij door het stadsbestuur op de vingers getikt. 
Anderzijds werd er herhaalde malen strenger toezicht op de orde tijdens 

Schoolkinderen met boeken en hun schoolmeester, zittend 
in een stoel en met in zijn rechterhand een ‘plak’, bij een 
verordening uit 1457 die bepaalt dat men jongens alleen naar 
de Boven of naar de Buitenschool mag sturen.

Tekening van een begijn bij een besluit om als stadsbestuur 
in 1462 orde op zaken te stellen in het Buitenconvent, waar 
onderlinge onenigheid heerste. De tekening doet vermoeden 
dat het hier wel eens om een portret van één van de begijn
tjes kan gaan.
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de godsdienstoefening en andere plechtigheden ingesteld. Het kerven van 
initialen, huismerken of tekeningen in de kerkbanken was ook toen al een 
probleem, waartegen men meende te moeten optreden. Handel in de kerk 
werd expliciet verboden, wat bewijst dat het in de praktijk nogal eens zal 
zijn voorgekomen. Wie een graf in een van de kerken bezat, diende dit af te 
dekken met een ordentelijke steen.
Een bijzonder zorgenkind voor het stadsbestuur was het Heilige Kruisme-
morie in de Bovenkerk. Dit was gesticht in 1416 en had tot doel om de mis op 
het hoogaltaar extra luister bij te zetten, waarbij een reliekhouder met een 
splinter van het ‘echte’ kruis van Christus een grote symbolische betekenis 
had. In het algemeen waren memoriën (waarvan Kampen er zes kende) een 
soort van religieuze broederschappen, die behalve vroomheid ook goede 
werken bevorderden. Zij fungeerden dus ook als armenfondsen en hadden 
daartoe vaak aanzienlijke inkomsten uit schenkingen van gelovigen. De Hei-
lige Kruismemorie was zeer vermogend. Misschien gedroegen de memorie-
meesters zich daarom ook zo vrijpostig, dat ze door de stedelijke overheid 
op de vingers werden getikt.
De beide stadsscholen waren aan de Boven- en Buitenkerk verbonden. Alle 
kinderen (althans de jongens) werden verplicht tot schoolgang, met uitzon-
dering van schipperskinderen. Over andere onderwijsvoorzieningen rept 
het Digestum Vetus niet, ook niet over de in de 15de eeuw al functionerende 
Latijnse School.
Het belangrijkste klooster binnen de muren van Kampen was het Francisca-
ner Broederklooster, waarvan de huidige Broederkerk het restant vormt. Het 
werd min of meer als eigen klooster beschouwd: het stadsboek spreekt van 
gebeurtenissen ‘in onser cloester’ en de stedelijke bemoeienis met de hervor-
mingsbeweging van de Observantie (zie hierna) was opvallend te noemen.
Verder kende Kampen een aantal vrouwenkloosters of conventen binnen en 
buiten de stad. De meeste vormen van bemoeienis van stadswege hadden te 
maken met intredes en al dan niet daarmee verbonden materiële zaken. De 
meeste novicen waren in die tijd namelijk geen echte kloosterzusters, maar 
vrouwen die besloten hadden een vroom en sober leven te leiden. Meest-
al noemden zij zich ‘begijn’. De vraag was of de bezittingen die zij mee-
brachten eigendom van het klooster werden of aan de nieuwe bewoonsters 
bleven. Dergelijke kwesties speelden in de tweede helft van de 15de eeuw 
onder meer in het vrouwenklooster bij Brunnepe, het Agnietenconvent aan 
de Vloeddijk en het Bovenconvent of Begijnhof bij de Bovenkerk. Uiteinde-
lijk werd bepaald, dat begijnen hun bezittingen zouden behouden tot het 
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moment dat zij overgingen naar een orde, dat wil zeggen een lagere wijding 
ontvingen die hen tot echte kloosterlingen maakte. Wat de achtergrond is 
van de schuldvereffening in het Brigittenklooster, het tweede klooster aan 
de Vloeddijk, is niet duidelijk. Het betreft uitsluitend kledingstukken: ‘cap-
pen, cledere, mantele, hasen [broeken], schoen’. 
De Moderne Devotie, de door Geert Grote gestichte beweging tot geloofs-
verinnerlijking, had in Kampen veel minder aanhang dan in Deventer en 
Zwolle. In het Digestum Vetus vinden we er geen sporen van terug. Wel heeft 
de discussie over de zogenaamde Observantie op een aantal plaatsen zijn 
neerslag gevonden. Het ging hier om een hervormingsbeweging binnen de 
Franciscanen, die tot doel had de oude eenvoud en tucht terug te brengen 
in de nogal verwereldlijkte stadskloosters. De Kamper overheid was daar-
van een voorstander en deed pogingen om de nieuwe regel in het ‘eigen’ 
klooster ingevoerd te krijgen. Broeder Jacob, die zich in zijn preken tegen de 
beweging keerde, werd een spreekverbod opgelegd. De minderbroeders zelf 
aarzelden. Op uitnodiging van de stad kwam de voorman van de beweging, 
pater Brugman, tot tweemaal toe naar Kampen om burgers en kloosterlin-
gen van het heil van de Observantie te overtuigen. In het najaar van 1455 
verbleef hij drie en in de zomer van 1458 zelfs zes weken in de stad, waarin 
hij de urenlange preken hield die hem zijn spreekwoordelijke roem hebben 
gegeven (‘praten als Brugman’). Uiteindelijk zou de nieuwe regel pas vele 
jaren later worden ingevoerd, nadat het Broederklooster in 1472 was afge-
brand en met steun van de stad weer was opgebouwd.
Kampen kende in de 15de eeuw drie gasthuizen. In deze instellingen wer-
den zieken, armen en ouden van dagen opgenomen; de eerste categorie tij-
delijk, de beide anderen meestal voor langere tijd of permanent. Het waren 
dus ziekenhuizen, armenhuizen en bejaardenhuizen in één. In 1467 werd 
nadrukkelijk bepaald dat álle zieken, ook knechten en meiden, burgers zo-
wel als andere inwoners, aan welke ziekte zij ook leden, in één van de gast-
huizen moesten worden opgenomen. Die uit het Boven- en Horstespel zou-
den naar het St. Geertruidengasthuis in de Boven Nieuwstraat gaan, die uit 
het Broeder- en Buitenespel naar het Heilige Geestgasthuis ter plaatse van 
de huidige Gasthuisstraat. Het Heilige Geestgasthuis was, zoals in vrijwel 
alle steden, het oudste gasthuis dat al in 1300 wordt vermeld. Het nam ook 
‘proveniers’ op, mensen die op een of andere wijze niet meer voor zichzelf 
konden zorgen. Soms waren het oudere echtparen, soms alleenstaanden. 
Omdat het aantal plaatsen niet onbeperkt was, werden ze door de stedelijke 
overheid vergeven. Aan de toewijzing waren wel voorwaarden verbonden: 
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men moest zich aan de huisregels houden, anders werd de ‘preuve’ inge-
trokken. Dat gold zeker ook voor de ‘bedienaar’ van het kapelletje dat bij 
de gasthuizen behoorde. Eveneens in 1467 werd de betreffende functionaris 
van het Heilige Geesthuis te verstaan gegeven, dat hij zich niet mocht ver-
meien in ‘spelen’ (gokken), geen vrouwenbezoek mocht ontvangen en de 
bediening van de missen persoonlijk moest verrichten.
Naast beide binnen-gasthuizen was er nog een ziekenhuisje buiten de Zwa-
nepoort, het St. Catharina- en Maria Magdalenagasthuis. Dit diende voor de 
opvang van leprozen of melaatsen, die wegens de besmettelijkheid van hun 
ziekte van de overige bevolking afgezonderd werden gehouden. Viermaal 
per jaar mochten zij een ‘ommegang’ doen door de stad, waarbij de burgers 
hun gaven in de bedelnap konden werpen. Voor zover zij in staat waren te 
werken, hielden de leprozen zich bezig met landbouw, veeteelt en visserij. 
Het ziekenhuisje diende tevens als passantenverblijf.

Lokale topografie 
Kampen had in de 15de eeuw nog zijn typisch middeleeuwse vorm van 
oever nederzetting. De Oudestraat vormde vanouds de bewoningsas. Deze 
hoofdstraat is ontstaan uit de eerste IJsseldijk op de linkeroever, die werd op-
gehoogd en naar de rivier toe aangeplempt tot een brede, langgerekte woon-
terp. De stad is gegroeid vanaf de ‘boven’, dat wil zeggen stroomopwaarts, 
gelegen eerste kerkbuurt; vandaar ook aanduidingen als Boven de Poort, Bo-
venkwartier en Bovenkerk. In de 14de eeuw was de wijk Oude Hagen of het 
Buitenkwartier al bij de stad geïntegreerd. Vervolgens was stroomafwaarts 
wederom een voorstad gegroeid in de vorm van de Nieuwe Hagen, kortweg 
ook De Hagen genoemd. De IJsseldijk zette zich vanhier voort naar het vis-
sersdorp Brunnepe en boog daar om naar het westen. Brunnepe lag letterlijk 
op de rand van de IJsseldelta. Direct ten noorden daarvan begonnen de Kam-
pereilanden (Haatland en Greente).
Vanaf de Zwanepoort in het zuiden en de Hagenpoort in het noorden was 
de stad ongeveer 1,5 kilometer lang. Aan de rivierzijde was op een aange-
plempt gedeelte een parallelstraat ontstaan die ‘Achter de Nieuwe Muur’ 
werd genoemd, de huidige Voorstraat. Deze loopt tot aan de Vispoort bij de 
IJsselbrug. Ook aan de landzijde waren parallelstraten ontstaan, die echter 
evenmin over de gehele lengte van de stad zijn komen te lopen en dus ook 
niet in één keer kunnen zijn aangelegd. Deze zijde van de binnenstad telt 
daarom nog altijd twee Nieuwstraten en drie Hofstraten. Alle straten wer-
den verbonden door stegen, waarvan er enkele naderhand verbreed zijn tot 
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een echte straat. De belangrijkste daarvan 
zijn de Broederstraat (genoemd naar het 
aanliggende Franciscaner Broederklooster) 
en de Geerstraat. De oorspronkelijke naam 
van laatstgenoemde straat, Geerts strate 
van der Aa, toont aan dat de dwarsstegen 
aanvankelijk over particulier terrein lie-
pen. Nog heden ten dage draagt een tiental 
stegen en straten nog de namen van vroe-
gere, soms nog laatmiddeleeuwse eigena-
ren en bewoners. 
Evenmin als andere handelssteden be-
schikte Kampen over echte havens. De Wel-
le of IJsselkade was de belangrijkste plaats 
waar schepen aanlegden om te worden ge-

laden en gelost. Zeeschepen (koggen en in de 15de eeuw in toenemende 
mate karveelschepen) gingen voor anker in dieper water en onderhielden de 
communicatie met kleinere scheepjes. Rivierschepen (meestal platboomde 
vaartuigen), kustvaarders en vissersschepen konden wel aan de kade liggen 
of konden, op plaatsen waar nog een onbeschoeide en onbestrate oever lag, 
gewoon aan land worden getrokken. De brede invaart tot de stadsgracht aan 
de noordzijde gold als ‘dé’ haven, ongeveer ter plaatse waar zich nu nog de 
Buitenhaven bevindt. De stadsgracht of singel, Burgel genaamd, vormde in 
de eerste plaats een verdedigingslinie aan de landzijde van de stad en was 
voorzien van muren en poorten; over de gracht lagen bruggen. Ook aan de 
IJsselzijde liep een muur met grotere en kleinere poorten of muurtorens; 
delen daarvan zijn bewaard gebleven en ook de grote Koornmarktspoort uit 
omstreeks 1385 staat er nog. 
In de tweede helft van de 15de eeuw was aan de landzijde van Kampen een 
‘Nieuwstad’ in ontwikkeling. Dit behelsde een ambitieus plan voor een 
stadsuitbreiding als een schil om de oude stad, vanaf de IJsseloever ten zui-
den van de Bovenkerk tot aan de Nieuwe Hagen. Behalve het graven van 
een nieuwe singelgracht (in 1467 ‘Uuterste Weteringe’ genoemd) bracht dit 
werk ook verplaatsing van muren en poorten met zich mede. Waarschijnlijk 
heeft de uitvoering van dit project vele tientallen jaren in beslag genomen. 
Evenals in Zutphen en Doesburg, waar vergelijkbare vormen van stadsuitleg 
plaatsvonden, bleek het uiteindelijk een te hooggegrepen idee. De (relatieve) 
economische achteruitgang gaf te weinig mogelijkheden tot groei en parti-

Schepen, bij een verordening over het afmeren 
van Rijnschepen en boeiers of pleiten.
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culiere investeringen in nieuwbouw, al had de ruimtelijke ordening in Kam-
pen wel enigszins baat bij de vergroting van het stedelijk oppervlak. Enkele 
nieuwe kloosters kregen ruimte over de Vloeddijk (Brigittinessen, Agnieten, 
Cellebroeders en Cellezusters) en vanaf het eind van de 16de eeuw zou ook 
de textielnijverheid daar mede tot bloei komen. Meer dan de helft van de 
Nieuwstad zou echter tot ver in de 19de eeuw als tuinderij in gebruik blijven.
De verdedigingswerken (poorten en torens) alsmede havens, kaden en stei-
gers waren stedelijk eigendom en in zekere zin openbaar. Poorten werden 
dikwijls verhuurd, tenzij er andere bestemmingen aan werden gegeven zo-
als die van gevangenis. Terreinen langs de stadsmuur werden verhuurd als 
tuin of voor industriële doeleinden zoals scheepswerven en lijnbanen of 
touwslagerijen.
In de 15de eeuw waren de meeste particuliere woon- en handelshuizen van 
steen. Langs de Oudestraat, de Voorstraat, de Burgwal en de belangrijkste 
zijstraten stonden de grootste huizen. Deze hadden meerdere verdiepingen 
(soms drie à vier) en een hoge eikenhouten kap. Kelders kwamen vanwe-
ge de hoge grondwaterstand weinig voor. Wegens de slappe bodem waarop 
de stad is gebouwd, gecombineerd met de vaak zeer smalle kavels, deden 
zich vrij regelmatig verzakkingen voor van al dan niet gemeenschappelijke 
scheidingsmuren. Dit werd voor zover het openbaar toegankelijke stegen 
betrof opgevangen door het aanbrengen van gemetselde steunbogen. Soms 
werd op die bogen verder gebouwd, zodat er overbouwde stegen ontstonden 
waarvan er nog verschillende bewaard zijn gebleven.

Bevolking 
Over de bevolkingsaantallen in de laatmiddeleeuwse steden is weinig met 
zekerheid bekend. De schattingen voor de 15de eeuw voor de drie grootste 
steden van het Oversticht lopen uiteen van 3000 tot 8000. Een flink deel 
van de bevolking was vlottend: seizoenarbeiders, scholieren (met name in 
Zwolle en Deventer), schippers en handelaars. Daarbij was lang niet ieder-
een burger van de stad, dat wil zeggen officieel ingeschreven als groot- of 
kleinburger in het burgerboek. Grootburgers behoorden tot de elite, die ge-
vormd werd door de onderling verwante families die ook de belangrijkste 
bestuursfuncties in handen hadden. Hoe deze rijke bovenlaag in Kampen 
in elkaar zat, is nog niet voldoende onderzocht, maar we mogen aannemen 
dat bijvoorbeeld diegenen die de stad geld leenden en daarvoor een lijfrente 
terugontvingen, vooral uit deze groep kwamen. De kleinburgers behoorden 
in het algemeen tot de middenstand van ambachtslieden en kleine han-
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delaren. Omdat er voor het burgerschap betaald moest worden en men in 
het algemeen een zekere welstand moest hebben om te worden toegelaten, 
zullen veel inwoners uit de onderste lagen van de bevolking die status in het 
geheel niet hebben bereikt. Bij de schatting van het aantal burgers moet dus 
nog 20 tot 30 procent aan niet-geregistreerde inwoners worden opgeteld.
Het burgerschap gaf rechten en plichten, die binnen en buiten de stad gol-
den. Wanneer een Kamper burger in een vreemde stad in moeilijkheden 
raakte, moest hij volgens het eigen recht worden beoordeeld; dat gold zowel 
bij economische of financiële delicten als bij strafrechtelijke vervolging we-
gens ruzie, verwonding of moord. Burgers die grondbezit hadden buiten de 
stad, konden niet door de plaatselijke gerechten worden aangetast. Met de 
zustersteden Zwolle en Deventer werden afspraken gemaakt voor een gelijke 
behandeling van elkanders burgers.
De stedelijke bevolking was ingedeeld per wijk of kwartier, in Kampen met 
de specifieke term espel aangeduid. Dit woord hangt mogelijk samen met de 
rechten van de groot- en kleinburgers om vee te laten grazen (‘etten’) in de 

Gewapende burgers, getekend bij een verordening waarin wordt bepaald op welke plaatsen de gewapende burgerij zich dient te 
verzamelen als de klok geluid wordt.
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stadsweiden ten westen van de stad. Er waren vier van deze wijken, te weten 
het Bovenespel, het Horst- of Cellebroedersespel, het Broederespel en het 
Buitenespel. Bij brand, overstroming of oorlog dienden de gezinshoofden 
uit alle espels op een centrale plaats samen te komen. In 1456 wordt dit nog 
eens gestipuleerd. Bij klokkeslag of roepen dient ieder op straffe van verlies 
van lijf en goed zich gewapend bij zijn hoofdman te melden. Die van het Bo-
venespel verzamelen op de Koornmarkt. Die van het Horst- en Broederespel 
komen samen ‘bij de klok’, waarmee de luidklok van de Heilige Geestkapel 
wordt bedoeld op de plaats van de latere Nieuwe Toren. Die van het Buiten-
espel worden bij de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk verwacht. Ook voor de 
buitenwijken worden in 1456 verzamelplaatsen aangewezen: de Hagenin-
gers in de Hagen, de Brunnepers bij hun kerk, de bewoners ‘boven de Poort’ 
(Graafschap en omgeving) tussen Zwane- en Venepoort, de Vloeddijkers in 
de Nieuwstad bezuiden de Morrenbrug bij de grote sluis in de Oude Reeve 
en benoorden die brug bij de Broederbrug, en de meest noordelijk wonen-
den bij de Kalverhekkenbrug. Hieruit blijkt overigens dat in de Nieuwstad 
op dat moment al een behoorlijke hoeveelheid mensen woonde.
Het systeem van een wijkgewijs geregelde burgerplicht bleef tot in de 19de 
eeuw bestaan, met name waar het ging om het voorkomen en bestrijden van 
brand. Wel werden later, met name na het invoeren van de eerste brandspui-
ten in de 17de eeuw, de gildebroeders daarvoor ingeschakeld. In stedelijke 
resoluties vinden we van tijd tot tijd bepalingen voor preventie van brand; 
activiteiten als smeden, pekbranden, bakken en gebruik van eesten in de 
grutterij werden aan strenge regels gebonden. Kampen is overigens een van 
de weinige laatmiddeleeuwse steden waar geen grote stadsbranden hebben 
plaatsgevonden. Mogelijk hield dat verband met de smalle structuur van de 
stad of met de vroege ‘verstening’, dat wil zeggen het bouwen van de zijmu-
ren van de huizen in steen en het aanbrengen van harde dakbedekking in 
plaats van riet of stro.
De stedelijke defensie was eveneens nauw verbonden aan het espel waarin 
men woonde en aan de officiële status als burger. Wie weiderecht bezat, zo 
werd in 1468 bepaald, moest ook een eigen harnas in huis hebben, waarmee 
waarschijnlijk alleen een borstkuras werd bedoeld en geen complete ridder-
uitrusting. Opmerkelijk genoeg werd deze verplichting ook aan vrouwen 
opgelegd. Tegelijkertijd werd de wachtdienst op poorten en torens opnieuw 
geregeld, waaraan overigens een leeftijdsgrens van 60 jaar werd gesteld. In 
tijden van gevaar diende de burgerwacht het stadsbestuur te escorteren en 
wanneer er daadwerkelijk moest worden gevochten, zoals in 1456 bij het 
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conflict over de bisschopsbenoeming, trokken de burgers ook gewapend de 
stad uit. Wanneer een burger zich echter zonder toestemming van het stads-
bestuur in vreemde krijgsdienst begaf, verloor hij zijn burgerrecht.

Couleur locale
Ook in de tweede helft van de 15de eeuw had iedere stad al een eigen fol-
klore. Maar over plaatselijke gebruiken, al dan niet in verband met officiële 
feestdagen, zijn we wat Kampen betreft slechts schaars ingelicht. In het Di-
gestum Vetus gaat het vooral om het voorkomen van uitwassen. Zo wordt het 
werpen van ‘schotten’ in het hooi verboden, kennelijk een vermaak van de 
jeugd, probeert men het houden van maaltijden en vooral het drinken bij 
geboorte, bruiloft en dood in te tomen, en wordt er opgetreden tegen het 
doen van bruidsgaven. Ook het schieten van de papegaai door de Rijnschip-
pers wordt gereguleerd, maar dit zal zijn uitgeoefend in gildeverband en 
het betreffende gilde bekleedde in de handelsstad een sleutelpositie. Op-
merkelijk is ook het meedragen van een model van een koggeschip in een 
processie in 1463.
De 15de-eeuwse kanselarijtaal in de Oost-Nederlandse steden is regionaal 
gekleurd; er komen dialectwoorden in voor en de invloed van het Rijnlands 
uit het Keulse en Münsterse achterland is duidelijk merkbaar in de gebruik-
te terminologie. Daarnaast komen er typisch lokale begrippen voor, die 
meestal hun neerslag vinden in de naamgeving. Zo is ‘welle’ een typisch 
Overijsselse aanduiding van een rivieroever, met name langs de IJssel; de 
plaatsnamen Welsum en Wilsum hangen daarmee samen. De kade in Kam-
pen werd net als die in Deventer met dat woord aangeduid, maar alleen in 
laatstgenoemde stad is Welle naderhand tot officiële straatnaam geworden.
In een stad als Kampen was in de tweede helft van de 15de eeuw de combi-
natie van voor- en achternamen al heel gebruikelijk. Veel achternamen zijn 
nog zogenaamde patroniemen (Jansz., Coops) afgeleid van de voornaam van 
de vader, of beroepsnamen (Backer, Potgieter), maar juist in deze periode 
kunnen die al tot vaste familienamen geworden zijn. Johan Bruunsoen en 
Machorijs Touslager waren bijvoorbeeld firmanten in een lijnbaan, maar als 
het hier om een familiebedrijf gaat kan de achternaam van Machorijs al tot 
vaste tweede naam zijn geworden.
In een nog betrekkelijk overzichtelijke samenleving, waarbij iedereen ieder-
een kent, komen ook roep- en bijnamen veelvuldig voor. Dat geldt zeker op-
vallende personen in de stedelijke samenleving, zoals ‘Rasende Jutte’ voor 
een prostituée wier doopnaam waarschijnlijk Johanna was en die bekend 
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stond om haar felle temperament. Haar andere toenaam ‘van Ors’ is trou-
wens nog platter, wanneer dat woord met ‘aars’ moet worden vertaald. Er 
woonde trouwens ook een ‘Schele Jutte’ in de stad, en ook Jan van Hasselt 
werd ‘De Schele’ genoemd. Zelfs een wat moeizame buitenlandse relatie, 
hertog Gert van Oldenburg, werd algemeen met ‘Schele Gert’ aangeduid. 
Maar we komen in Kampen ook mensen tegen als Bonte Johan, Armegart 
mitter koe, Swarte Gese en Aernt Henricsoen ‘geheten Regelkost in der wan-
deringe’. Voor de laatste categorie, straatschuimers die men in alle tijden en 
in alle havensteden kent, is naderhand het woord ‘uitvreter’ bedacht.
Kortom: ook de 15de-eeuwse Kamper was niets menselijks vreemd!
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