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Op zoek naar de leeuwen van Kampen

Verslag van een speurtocht

door Fred van der Kraaij en Michiel van Wijngaarden

Kampen is onlosmakelijk verbonden met leeuwen, maar slechts weinigen 
weten waarom. Het wapen van de gemeente Kampen toont twee fiere leeu-
wen die het wapenschild vasthouden. Elk van de drie resterende middel-
eeuwse poorten van de stad - Broederpoort, Cellebroederspoort en Koorn-
marktspoort - wordt gesierd met stenen leeuwen. Ook elders in de stad 
komen we op gebouwen stenen leeuwen tegen. Maar wist u dat Kampen in 
de Late Middeleeuwen echte, levende leeuwen bezat?
Wie op de IJsselkade, even voorbij de stadsbrug, stroomafwaarts loopt, 
ziet aan zijn of haar linkerhand op de muur van het voormalige oude 
postkantoor, thans een appartementsgebouw, een klein informatiebord. 
Erop is te lezen dat hier van ongeveer 1470 tot 1732 de Leeuwentoren 
stond, een enorm vrijstaand bastion. Nog interessanter is het vervolg van 
de tekst: ‘In 1477 kreeg Kampen van Lissabon twee levende leeuwen die 
hier ondergebracht werden. Dat laat zien hoe ver de handelsrelaties van 
Kampen reikten in de Hanzetijd.’

Dit spreekt tot de verbeelding. Leeuwen in Kampen in de Middeleeuwen. 
Tegelijk roept het tal van vragen op. Waarom gaf Lissabon deze leeuwen? 
Waarom aan Kampen? Hoe kwamen deze leeuwen hier? Waar kwamen ze 
vandaan? Wat is er met ze gebeurd? We stellen ons Kampen voor in de Late 
Middeleeuwen, in de tweede helft van de 15de eeuw. Hoe uitzonderlijk was 
het dat er in Kampen leeuwen waren? Wat vonden de toenmalige inwoners 
van deze stad, ook wel ‘het Rotterdam van de Middeleeuwen’ genoemd1, van 
deze leeuwen?
Deze vragen brachten ons ertoe in de archieven te duiken van het Stads-
archief Kampen, een erg rijk archief, de oudste documenten dateren van 
1251.2 3 Onze zoektocht bracht ons ook naar Zeeland, naar het Zeeuws Ar-
chief in Middelburg.4 Ook hebben we voor ons onderzoek gebruik gemaakt 
van bestaande publicaties. Er is veel over de middeleeuwse geschiedenis van 
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Kampen geschreven, een enkele keer ook over de leeuwen. Wij kwamen al 
onderzoekend tot een aantal verrassende bevindingen.5

Hieronder gaan wij eerst in op wat bestaande publicaties melden over de 
leeuwen van Kampen. Vervolgens gaan we in op de praktijk van de rijken 
en machtigen der aarde, in de Middeleeuwen, om elkaar exotische dieren 
te geven. Verder beschrijven wij de stad Kampen in de Middeleeuwen en 
haar handelsrelaties, vooral in Zuid-Europa. Met name Portugal en Spanje 
breidden hun handelsroutes uit na de ‘ontdekking’ van uitgestrekte nieuwe 
gebieden in de 15de eeuw. Wij besluiten dit artikel met de resultaten van 
ons archiefonderzoek naar de leeuwen van Kampen en onze conclusies.

Bestaande publicaties over de leeuwen van Kampen
Verwijzingen in de bestaande literatuur naar de middeleeuwse leeuwen van 
Kampen en hun huisvesting - in de Leeuwentoren - zijn niet erg talrijk, maar 
in een aantal publicaties wordt er wel iets over gezegd. Hieronder volgt een 
illustratieve selectie. Wij pretenderen niet om hier een totaaloverzicht te 
geven. De bedoeling is vooral om de verscheidenheid aan te tonen. Sommige 
versies zijn in overeenstemming met elkaar, sommige zijn complementair, 
maar er zijn er ook die tegenstrijdig zijn. Dit laatste vraagt om verheldering 
en, indien mogelijk, rechtzetting.
In het Register van Charters en Bescheiden van de stad Kampen is onder de datum 
20 oktober 1477 te lezen: ‘Burgemeesteren, schepenen en raad van Cam-
pen zenden Rotger Scheer hunnen raadsgezel naar Zeeland, om een paar 
levende leeuwen af te halen, die hun door zonderlinge vrienden te Lissa-
bon geschonken zijn.’6 Theo van Mierlo vermeldt dat de twee leeuwen door 
kooplieden van Lissabon aan Kampen waren geschonken (cursivering door 
auteurs).7 In een beschrijving van het Stadsarchief daarentegen valt te le-
zen dat de leeuwen waren geschonken door de koning van Portugal (cursive-
ring door auteurs).8 Kees Schilder omschrijft de gulle gevers van de leeuwen 
neutraal als ‘relaties in Lissabon’.9 Errit Drost geeft weer een andere versie 
van de gebeurtenissen: ‘In 1477 kreeg men [Kamper kooplieden] in Lissabon 
zelfs leeuwen aangeboden. Terug in Kampen werden deze koningen van de 
dieren opgesloten en verzorgd in de Leeuwentoren.’10 Ennema heeft een nog 
mooier verhaal en weet te vertellen dat Kampenaren levende havende mee-
brachten uit Spanje en Portugal. ‘Zoo werden dikwijls uit Spanje en Portugal 
overgezonden leeuwen onderhouden in de Leeuwentoren bij de Vischpoort’ 
(cursivering door auteurs).11 
In de meeste publicaties die de schenking van de leeuwen noemen, wordt 
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gesproken over Portugese kooplui als schenkers van de leeuwen, maar wij 
hebben dit nergens in een originele bron aangetroffen. Meer hierover later.
Alle auteurs zijn het erover eens dat de leeuwen gehuisvest waren in een 
bastion dat om die reden de naam Leeuwentoren verwierf. De Leeuwentoren 
wordt afwisselend omschreven als muurtoren, bastion en rondeel. Het was 
gelegen ten noorden van de Vispoort. Van Mierlo noemt de Leeuwentoren 
een muurtoren, maar benadrukt dat zij afwijkt van de andere muurtorens: 
zij is minder hoog, heeft een grotere omvang, geen dak en is voorzien van 
schietgaten. Hij schat de bouwperiode van deze muurtoren op eind 14de 
of zelfs de 15de eeuw; schriftelijke bronnen hierover ontbreken.12 Speet 
en Rothfusz omschrijven het bouwwerk als een rondeel, nagenoeg los van 
de stadsmuur, gebouwd in de 14de eeuw.13 In de Kamper Almanak (1957/58) 
schrijft Fehrmann dat de Leeuwentoren een verdedigingswerk is dat geheel 
vrij voor de muur stond.14 

Voortschrijdend inzicht in de locatie van de Leeuwentoren

Helaas ontbreken middeleeuwse tekeningen of andere stadsgezichten uit die tijd 

die de exacte locatie van de Leeuwentoren laten zien en hoe het er in de middel-

eeuwen uitzag. Een van de vroegste, zo niet de vroegste, tekeningen is die van A. 

Beerstraaten, uit de 17de eeuw. Op de tekening is te zien dat het bouwwerk een spits 

torentje bevat, enigszins naar achter geplaatst.

Dit spitse torentje is een belangrijk element dat ons helpt om een onlangs (medio 

2018) in Deventer opgedoken tekening nader te duiden.15 Theo van Mierlo is van 

mening dat het hier om een afbeelding van de Leeuwentoren zou kunnen gaan: ‘Het 

zou hier zeker de Leeuwentoren kunnen betreffen, die we dan vanuit de stad zien. 

De toren stond immers op de hoek die de stadsmuur achter het Raadhuis maakt, 

zoals op het detail van de plattegrond van Blaeu (tweede staat) is te zien.’ Van Mierlo 

voegt er nog aan toe dat indien de tekening inderdaad de Leeuwentoren toont, zij 

niet geheel waarheidsgetrouw en zwaar geromantiseerd is weergegeven. Hij is van 

mening dat vermoedelijk de situatie weergegeven door Blaeu meer aannemelijk is, 

omdat dit overeenkomt met andere afbeeldingen van de Leeuwentoren.16

Naar onze mening toont de ‘Deventer tekening’ naar grote waarschijnlijkheid de 

Leeuwentoren vanuit de binnenstad gezien en is hierop duidelijk te zien dat de toe-

gang tot de Leeuwentoren in de stadsmuur zit. Met andere woorden, de Leeuwento-

ren stond tegen de stadsmuur aan. Op het informatiebordje ‘Leeuwentoren’ staat 

vermeld dat op deze plaats van ongeveer 1470 tot 1732 de Leeuwentoren stond. Dit 

komt niet helemaal overeen met de informatie in de Historische Stedenatlas van Kam-
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pen van Speet en Rothfusz. Volgens deze bron is de Leeuwentoren al in 1673 door de 

Fransen verwoest.17 Waarschijnlijk is het zo dat toen de Franse troepen eind decem-

ber 1673 Kampen verlieten, zij verscheidene muurtorens opbliezen, waaronder de 

Leeuwentoren. Decennialang bleef de Leeuwentoren verwoest liggen. Vermoedelijk 

werd de ruïne in 1732 opgeruimd.18 Cornelis Pronk laat ons op een tekening van 1730 

een Leeuwentoren zien die weliswaar beschadigd is, maar grotendeels nog overeind 

staat.19

De Leeuwentoren afgebeeld op een tekening van 
A. Beerstraten. 1665. Collectie: Stadsarchief Kampen.

De Leeuwentoren zoals weergegeven op de tweede staat 
van de plattegrond van Joan Blaeu. 1649.

Een tekening waarop (ver
moedelijk) de Leeuwentoren 
is weergegeven, zij het 
enigszins geromantiseerd. 
Onduidelijk gesigneerd. Par
ticuliere collectie Deventer.
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Tot slot een verrassende tekst. Een van de bekendste Kamper kroniekschrij-
vers, Evert Moulin, rapporteert (1839): ‘In den leeuwentoren werden de 
leeuwen onderhouden, die nu en dan uit Spanje en Portugal werden over-
gezonden. In het jaar 1477 ontving de stad uit Spanje, en in 1483 van Por-
tugesche kooplieden, telkens twee dezer dieren ten geschenke, welke in 
Zeeland aangekomen en door kamper schepen herwaarts gebragt, in dien 
toren geplaatst werden, onder ’t opzicht van een leuwenwaere, die voor het 
onderhoud zijner vraatzuchtige gasten doorgaans eenige beesten en scha-
pen op Seveninge moest weiden. Eenige jaren later schonk de raad vijf of zes 
dezer leeuwen aan de stad Lubek, waar dezelfde naderhand opgezet, op de 
bovenzaal van het raadhuis, in de vorige eeuw nog gezien werden.’20 Helaas 
vermeldt Moulin hier geen bron.
Moulin’s geschiedschrijving is wel erg afwijkend van die van een andere 
bekende kroniekschrijver van Kampen, Arent Toe Boecop. Hij schreef in het 
midden van de 16de eeuw: ‘In ditselleue jaer van 1477 worde dye stadt van 
Campen van Lisseboemen 2 levendighe lewen ghesant, dye bynnen dyesel-
leue aldaer langhe jarren worden onderholden ende voele jonghen worpen 

De Leeuwentoren afgebeeld op een tekening van Cornelis Pronk. Omstreeks 1730. 136 x 205 millimeter. Collectie SNS Historisch 
Centrum/Frans Walkate Archief. 
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in den leewentorren und in dye plaese daer dye stadt timmerluden staen 
ende tymmeren.
Dye stadt van Campen heft, int jaer 1483, een jaer lanck dye 2 olde lewen 
myt dye jonghen, dye se dat jaer voeden solden, an Jacop Janssen, wachter, 
om toe onderholden bestadet om 83 gulden gl. und eene cledinghe; daeren-
bouen solde hy op Soeuelynghen 100 schapen tot onderholdynge der lewen 
und 10 off 12 horrenbesten sonder ghelt weyden moeghen.’21 
Met andere woorden: vanuit Lissabon werden in 1477 twee leeuwen naar 
Kampen gezonden die in de Leeuwentoren werden gehouden en daar veel 
jongen hebben geworpen. In 1483 heeft de stad Kampen de verzorging van 
de oude leeuwen en de jongen uitbesteed aan Jacop Janssen; bovendien 
mocht hij op Seveningen gratis kleinvee weiden als voedsel voor de leeuwen.
Kees Schilder maakt ook melding van leeuwenbewaarders of -verzorgers. 
Hij geeft daarbij enkele opmerkelijke details: ‘Een oppasser of leeuwenbe-
waarder, die in 1483 zijn officiële instructie kreeg, wordt in de 15de-eeuwse 
bronnen enkele keren genoemd. Boven deze oppasser stonden enkele door 
de Raad uit zijn midden benoemde toezichthouders die “bewaarders van de 
leeuwen” werden genoemd. In de jaren 1496-1498 werden hun namen in de 
registers van stadsambten ingeschreven. Waarschijnlijk zijn deze leeuwen 
omstreeks 1500 doodgegaan en niet vervangen, want vanaf die tijd treffen 
we berichten over stedelijke leeuwen of leeuwenverzorgers niet langer in de 
bronnen aan.’22 We komen hierop terug in het laatste deel van dit artikel. 
Het voorgaande verschaft ons enig inzicht in de aanwezigheid van leeuwen 
in de stad Kampen in het laatste kwart van de 15de eeuw en hun verblijf in 
de Leeuwentoren. Het roept ook veel vragen op. Een heel belangrijke vraag 
is: Welke kroniekschrijver schreef het juiste op: Arent Toe Boecop of Evert 
Moulin?

Exotische dieren als statussymbool en relatiegeschenk
De fascinatie voor bijzondere diersoorten en exotische dieren is van alle 
tijden. Al in de Vroege Middeleeuwen werden kruisvaarders, pelgrims en 
andere reizigers uit Noordwest Europa geconfronteerd met ‘vreemde’ 
diersoorten in de mediterrane wereld of andere verre oorden. Handelaren 
brachten deze bijzondere dieren mee terug van hun handelsreizen, zowel 
als curiositeit als in opdracht van wereldlijke en religieuze leiders die we-
tenschappelijke belangstelling hadden voor deze dieren, hiermee hun pres-
tige wilden vergroten, of deze dieren als relatiegeschenk wilden inzetten 
voor politieke of andere doeleinden. Leeuwen, beren en olifanten spraken 
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sterk tot de verbeelding, maar ook minder ‘vorstelijke’ dieren als dromeda-
rissen, apen of papegaaien. De overzeese expansie van Spanje en Portugal in 
de 15de eeuw gaf een extra impuls aan de verspreiding van exotische dieren 
over Noordwest Europa. 
De oudste door ons gevonden vermeldingen van de aanwezigheid van exo-
tische dieren in het gebied dat toen bekend stond als de Nederlanden of de 
Lage Landen23 gaan terug tot de 14de eeuw. Historica Aafje Groustra ‘ontdek-
te’ tijdens haar promotieonderzoek dat er in 1342 op kasteel Rosendael, het 
favoriete kasteel van de hertogen van Gelre, exotische dieren als papegaai-
en, pauwen, sierzwanen, arenden, windhonden en ook een aantal leeuwen 
werden gehouden.24 Hoeveel jaren deze dieren in dit jaar al op het kasteel 
verbleven is niet bekend. Het exacte aantal leeuwen is ook onduidelijk. Het 
is wel zeer waarschijnlijk dat dit een van de oudste, zo niet de oudste, ver-
melding is van leeuwen in wat nu Nederland heet. De herkomst van de leeu-
wen is niet bekend. Aangezien dit vér voor de Portugese expansie langs de 
kust van Afrika en de Spaanse ontdekking van Amerika plaatsvond, is het 
aannemelijk dat het hier Berberleeuwen (ook wel Atlasleeuw genoemd) uit 
Noord-Afrika betreft. Hetzelfde geldt voor het volgende voorbeeld. 
Het Hof ten Walle, de residentie van de burggraaf van Gent (in Vlaanderen), 
had binnen zijn muren ook een ‘dierentuin’.25 In 1360 doodde een ontsnap-
te leeuw hier zelfs drie mensen.26 In een omvangrijk Belgisch werk over de 
Bourgondische Nederlanden27 wordt het bestaan van een leeuwen- en wilde 
beestenkooi (met leeuwen, luipaarden en beren) op Hof ten Walle ten tij-
de van Filips de Goede, hertog van Bourgondië (r. 1419-1467)28 vermeld. De 
Gentse auteur Rudy van Elslande specificeert in zijn studie over het Gentse 
Prinsenhof dat Filips de Goede er in 1439-1440 een leeuwenhok liet bouwen. 
De leeuwen kregen al gauw gezelschap van luipaarden en beren. Vanuit de 
wijde omgeving kwamen mensen de bijzondere dieren bekijken.29 De Belgi-
sche historicus Daniel Lievois meldt dat van hieruit - de Leeuwenhof - jonge 
leeuwen naar keizer Maximiliaan I van Oostenrijk30 in Innsbruck werden ge-
stuurd en ook leeuwen en een leeuwin naar Madame Marie, de latere Marie 
van Hongarije31 (na haar huwelijk met koning Lodewijk II). Ook in deze 16de 
eeuw bracht keizer Karel V hier de leeuwen onder die hij van de Bey van Tu-
nis cadeau had gekregen. In 1547 waren er ten minste negen leeuwen, twee 
leeuwenwelpen, drie lynxen en een beer in deze dierentuin avant la lettre.32

We zien dus dat met name leeuwen een belangrijke rol vervulden als rela-
tiegeschenk, vooral aan de machtige Europese hoven. Keizers en koningen 
gaven elkaar over en weer leeuwen cadeau om relaties te smeden of verbin-
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tenissen te verstevigen. Maar ook in graafschappen en hertogdommen in de 
Lage Landen gaf men elkaar exotische dieren. Zo kreeg in 1408 Willem VI, 
graaf van Holland, van de vrouwe van Egmond een dromedaris - bij uitstek 
een dier uit de mediterrane en Arabische wereld - die hij weer doorgaf aan 
de hertogin van Brabant.33

De grootste verzamelaar van exotische dieren in de Late Middeleeuwen was 
waarschijnlijk de Franse koning Lodewijk XI (r. 1461-1483). We noemen hem 
hier omdat (ook) kooplieden uit Kampen hem exotische dieren leverden. 
Toen Lodewijk XI in 1480 zijn collectie wilde uitbreiden met dieren uit het 
Baltisch gebied wendde een tussenpersoon zich tot Kampen. In de Baltische 
staten was het zegel van Kampen bekender en meer vertrouwd dan dat van 
de Franse koning. Bernard Morre, een bekende handelaar uit Kampen, lever-
de Lodewijk XI in 1481, voor een zeer aanzienlijk bedrag, zes paren ‘wilde 
beesten’ (drie paar elanden - drie mannetjes, drie vrouwtjes - en drie paar 
rendieren, eveneens drie mannelijke en drie vrouwelijke exemplaren) die 
hij uit het Oostzeegebied (Letland, Finland) had gehaald en naar Honfleur, 
Frankrijk vervoerd.34 Deze leverantie wordt door Nanninga Uitterdijk onjuist 
vermeld als: ‘Wilde dieren uit Noorwegen gehaald. 1482.’35  Moerman heeft 
het in dit verband over ‘een zending kleine Noord-Europese roofdieren’.36

Deze handelstransactie onderstreept nog eens de onafhankelijke positie en 
neutraliteit van Kampen. Na het overlijden van Karel de Stoute, hertog van 
Bourgondië, in 147737 wilde de Franse koning Lodewijk XI Bourgondië - met 
geweld - weer inlijven in het koninkrijk Frankrijk. Deze strijd tussen Frank-
rijk en Bourgondië had een negatief effect op de handel van de Hanzesteden, 
waarvan de schepen in beslag werden genomen door de Fransen en werden 
geplunderd door Franse piraten die geen verschil zagen tussen Duitse en Ne-
derlandse onderdanen van de landsheren van Oostenrijk en Bourgondië en 
Nederlanders uit het Sticht (vorstendom) Utrecht, die soms wel, soms geen 
lid waren van de Hanze. Kampen, dat handeldreef in een gebied dat zich uit-
strekte van Riga in het noorden tot Lissabon in het zuiden, slaagt er hier in 
om profijt te trekken uit een wankel evenwicht (‘vrede’) tussen Frankrijk en 
de Hanze.38 De goodwill die de leverantie van de rendieren en elanden door 
Bernard Morre aan Lodewijk XI opleverde had bovendien als neveneffect dat 
Kampen met succes met de Franse koning onderhandelde voor een schade-
vergoeding voor door de Fransen in beslag genomen Kamper schepen.39 
Tot slot, tijdens ons onderzoek deden wij in het voorjaar van 2017 twee bij-
zondere ontdekkingen in het Zeeuws Archief in Middelburg. In augustus 
1469 bezocht Karel de Stoute de Nederlanden, om precies te zijn: Walche-
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ren. De reden van zijn verblijf op Walcheren was zijn huldiging en de toe-
kenning van een nieuwe bede door de Staten van Zeeland. Hij verbleef op 
Hendrik van Borsele’s kasteel Zandenburg, iets buiten Veere gelegen. Zijn 
gastheer, Hendrik van Borsele, de machtige heer van Veere, bood hem bij die 
gelegenheid een koninklijk cadeau aan: een jong leeuwenpaar.40

De tweede ontdekking was minstens zo verrassend. Wij vonden in het Ar-
chief van de Heren van Veere een brief van Hendrik van Borsele aan Jacobus 
III, koning van Schotland (r. 1460 - 1488), gedateerd ‘Veere, 27 januari 1474’, 
meegegeven met een schipper, Hendrik Adriaansz., waarin hij de Schotse 
koning een meegestuurde leeuw aanbiedt en hem verzekert van zijn vriend-
schap.41 Veere had in deze tijd een bloeiende handel met Schotland, onder 
andere in wol. De geschonken leeuw (‘a gift then so precious and so rare, a 
young lion, a royal animal, well tamed’) had zeker de intentie om de han-
delsrelatie te beïnvloeden, zoals ook Rooseboom betoogt.42 Veere en Mid-
delburg waren in deze tijd in een felle concurrentiestrijd verwikkeld om 
de positie van Brugge als stapelplaats voor Schotse wol over te nemen, een 
gevecht dat eerst door Middelburg werd gewonnen, later door Veere.43

Brief van Hendrik van Borsele, heer van Veere, aan Jacobus III, koning van Schotland, gedateerd 27 januari 1474, waarin hij hem 
een leeuw aanbiedt en hem verzekert van zijn vriendschap. Bron: Archief van de Heren van Veere, 13591590, toegangsnummer 
2750, inventarisnummer 408.
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Kampen kreeg drie jaar later, in 1477, twee jonge leeuwen aangeboden, van-
uit Portugal, waarvoor een Kamper raadslid, Rotger Schere, naar Zeeland 
reisde. Ging Rotger Schere44 naar Veere? Was daar, op slot Sandenburg (ook 
wel Zandenburg genoemd), misschien een ‘menagerie’, een (dieren)tuin 
met een aantal ‘wilde dieren’, in dit geval leeuwen, waaruit geput werd voor 
belangrijke relatiegeschenken - zoals in het geval van Karel de Stoute (1469) 
en Jacobus III (1474)? Of ging Rotger Schere naar een andere havenstad op 
Walcheren: Arnemuiden of Vlissingen? In de Kroniek van Bijndop45 lezen we 
dat in deze periode Kamper schepen zowel in de havens van Arnemuiden 
als van Veere kwamen.46 Van deze twee havens was Arnemuiden verreweg de 
belangrijkste haven, als voorhaven van de Zeeuwse hoofdstad Middelburg 
en ankerplaats van de beroemde Walcherse rede. Wij komen op de Zeeuwse 
reis van Rotger Schere terug in het laatste deel van dit artikel.

De handelsstad Kampen in de Middeleeuwen
Hieronder wordt het belang van de handelsstad Kampen geschetst, in de 
Late Middeleeuwen een van de rijkste en machtigste steden in de Nederlan-
den. Koos Portugal daarom Kampen als bestemming van de twee leeuwen?
Door zijn ligging aan de delta van de IJssel had Kampen een gunstige po-
sitie binnen het handelsnetwerk van laatmiddeleeuws Noordwest-Europa. 
Stroomopwaarts was er een belangrijke handelsverbinding met Westfalen 
en het Rijnland, via de Zuiderzee voer men naar het Oostzeegebied en via 
de Noordzee naar Engeland, Vlaanderen en het Iberisch schiereiland. Kam-
pen was een maritiem knooppunt47 en de ontwikkeling van de kogge in de 
13de eeuw verbeterde de handelspositie van de stad. Het fungeerde vooral 
als overslaghaven, waarbij de Kamper schippers als vrachtvaarders van bij-
voorbeeld haring, hout, graan en zout optraden. Deze bulkgoederen waren 
de voornaamste handelswaar van de Hanze.48

Het handelsnetwerk van de Hanze was gebaseerd op een systeem van stapel-
markten en de vier grootste buitenlandse kantoren (Brugge, Londen, Bergen 
in Noorwegen en Novgorod in Rusland). Het was de bedoeling dat alle Han-
zeatische handel in deze kantoren en stapelmarkten geconcentreerd was, 
zodat de Hanze de handelsroutes tussen het Baltisch gebied en het westen 
kon domineren.49 Van een strak georganiseerde Hanze is echter nooit sprake 
geweest, hoewel dit in de 15de en 16de eeuw wel werd gepoogd. Het Hanze-
gebied was zo uitgebreid, grofweg tussen de vier grote Hanzekantoren, dat 
het onmogelijk was om een voor alle deelnemers50 langdurig gezamenlijk 
belang te hebben. De Hanze was veeleer een conglomeraat van voortdurend 
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wisselende coalities van kooplieden (later steden) met vergelijkbare belan-
gen.51 Kooplieden en steden deden alleen mee wanneer het eigenbelang kon 
worden nagestreefd. Een erg losse organisatie dus. Juist door dit losse karak-
ter kon de Hanze eeuwenlang bestaan.
Kampen wordt altijd gekoppeld aan de Hanze vanwege de vele handelscon-
tacten die er met andere Hanzesteden waren. Dat klopt natuurlijk wel, maar 
bagatelliseert tegelijk de eigen, zelfstandige handelspolitiek die Kampen 
zeker tot in de 15de eeuw heeft kunnen voeren. Al vanaf de tweede helft 
van de 13de eeuw waren Kamper schippers zelfstandig actief in de handel. 
Zo verwierven Kamper kooplieden in 1289 een privilege van de Noorse ko-
ning Erik Magnus en hertog Hakon waarmee ze ongehinderd het Noorse 
rijk konden betreden. Ook dichter bij huis werden aan Kampen vrijheden 
verleend. De graaf van Holland verleende bijvoorbeeld in 1276 voorrechten 
aan Kampen en andere IJsselsteden. In de 13de eeuw stond de stad ook in 
vriendschappelijke verhouding tot de Noord-Duitse steden, vooral tot Lübe-
ck. De Travestad riep bijvoorbeeld in 1285 de Nederlandse steden, waaron-
der Kampen, op om samen met de Wendische steden52 de geschillen met 
Noorwegen op te lossen.53

Het voorgaande geeft een beeld van de status die Kampen vanaf de 13de 
eeuw als handelsstad verwierf. In het begin van de 15de eeuw was de stad 
nog steeds erg belangrijk. De Kamper vloot bestond in 1416 uit maar liefst 
120 grote schepen. De stad had in deze periode ongeveer 12.000 à 14.000 
inwoners. Dat was meer dan Zwolle en Deventer, die elk zo’n 11.000 inwo-
ners hadden. Een stad als Amsterdam had pas in 1514 het inwoneraantal 
dat Kampen honderd jaar eerder had. Dit geeft wel een indruk van de grote 
reputatie die Kampen in het begin van de 15de eeuw nog steeds had.54

De gunstige ligging in het handelsnetwerk van Noordwest-Europa, de rol 
binnen de Hanze en de zelfstandige handelspolitiek kunnen redenen ge-
weest zijn voor Lissabon om de IJsselstad twee leeuwen cadeau te geven. Het 
leverde in elk geval een interessante handelsrelatie op.

De rol van Zeeland
De leeuwen uit Portugal moesten in 1477 door het Kamper raadslid Rotger 
Schere in Zeeland worden opgehaald. Waarom in Zeeland?
Tussen Kampen en Zeeland bestonden tal van contacten en betrekkingen. 
Kamper schippers bezochten verschillende Zeeuwse havensteden in de 15de 
eeuw. In een brief aan Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië, klaagt 
Kampen bijvoorbeeld over de gevangenneming van haar kooplieden in Vee-
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re in 1472.55 Dit zal verband houden met de in beslagname van vier Kamper 
schepen in Veere en twee in Arnemuiden, wegens een kwestie met Engelse 
kooplieden.56 In hetzelfde jaar zeilde de Kamper burger Johan Geeirtsoen 
met stapelgoederen (was, vlas, en potas) van Riga in Lijfland naar Veere in 
Zeeland. Middelburg werd ook door Kamper schepen bezocht. In een brief 
uit 1480 vragen partenreders57 uit Kampen namelijk aan Middelburg om 
de Kamper schipper Peter van Elvingen behulpzaam te zijn.58 In 1496 werd 
een Kamper schip, geladen met zout uit de Brouage, door zeerovers in Arne-
muiden in beslag genomen. Een maand later verzocht Kampen voor zijn 
burgers een vrijgeleide naar Arnemuiden, aangezien ‘sie van olst ghewoen-
lijcken sijnnen’ deze Zeeuwse plaats aan te doen om goederen te lossen.59 

Kampenaren kwamen inderdaad al eerder in Arnemuiden. In 1473 kocht 
de Kampenaar Nanninck Allairtsz. daar namelijk zout.60 Tien jaar later ligt 
een Kamper schip met lading uit Frankrijk in de haven van Arnemuiden. 
De helft van de lading is eigendom van ene Berent Morre, een persoon die 
we eerder hebben leren kennen als handelaar van ‘wilde beesten’ uit het 
Oostzeegebied. Berent is intussen overleden en zijn zoon Willem maakt aan-
spraak op de lading.61

Zout was een belangrijk product dat vanuit het zuiden, vaak via Zeeland, 
naar noordelijk Europa werd vervoerd. In 1413, twintig jaar voor de Hanze, 
kreeg Kampen privileges voor de zouthandel uit de baai van Bourgneuf.62 

Hierdoor speelden Kamper schippers in de 15de eeuw een belangrijke rol in 
de transitohandel van de Atlantische naar de Baltische kust, met het zout 
als hoofdbestanddeel.63 Daarnaast waren er zeker vanaf het midden van de 
15de eeuw relaties met Portugal en werden daar de zoutpannen van Setúbal 
bezocht.64 In het Digestum Vetus65 wordt daarom in het jaar 1460 naast ‘Bru-
ats, Bays of Lunenbergen solt’ ook gesproken van ‘Lisseboens’ zout.66 In de 
periode 1438-1458 duikt een zekere Gyse van Wollen op in Lissabon, wiens 
schip aan Kampen toebehoorde.67 Contacten tussen Lissabon en Kampen wa-
ren er dus al voordat de leeuwen werden geschonken.
Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw begon men het baaizout in Zeeland, 
vooral in Arnemuiden, te zuiveren. Het ongezuiverde baaizout werd met 
zeewaardige schepen uit Frankrijk en Portugal naar de rede van Arnemui-
den gebracht.68 Hanzeaten en Hollanders vervoerden het zout uit de baai 
van Bourgneuf doorgaans rechtstreeks naar het Oostzeegebied.69 De rede 
van Arnemuiden bood voor de lange zeereizen tussen Portugal en de Oost-
zeelanden echter een gunstige mogelijkheid voor overwintering. Schippers 
uit de Hanzesteden deden de rede dan ook regelmatig aan.70 Naast het zout 

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   166 27-06-19   15:19



167

was ook wijn een belangrijk product uit Portugal. De wijn werd ook naar Ar-
nemuiden verscheept en vandaar via de rivier de Arne naar Middelburg, de 
stapelplaats voor wijn. Kamper vrachtvaarders zullen in de Zeeuwse steden 
veel geziene gasten zijn geweest.
Al in de 14de eeuw kwamen ook Portugese handelaren in Zeeland. In 1384 
werden goederen van grote waarde van Lissabon naar Middelburg gezon-
den.71 Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw was het baaizout de con-
nectie tussen Portugal en Arnemuiden. Ook daar kwamen dus Portugezen. 
De Portugezen kwamen niet zo vaak in Veere. Arno Neele laat met behulp 
van het ankergeld, een belasting voor schippers die vanuit zee kwamen en 
goederen aanvoerden in de haven, zien dat in de periode 1475-1477 in Veere 
alleen Hanzeaten en Schotten ankergeld hebben betaald. Na een tijd geen 
ankergeld te hebben geïnd, werd in de periode 1536-1571 door maar zes 
schippers uit Portugal of Spanje ankergeld betaald, op een totaal van 1091 
schippers.72 Dat hoeft niet te betekenen dat er weinig handel uit Portugal 
in Veere aankwam, omdat bijvoorbeeld Kamper schippers deze lading ook 
vervoerden.
Bovenstaande maakt duidelijk dat Zeeland voor Portugezen en Kampenaren 
geen onbekend terrein was in de 15de eeuw.

Portugals nieuwe handelsroutes in de 15de eeuw
Kamper schippers en handelaren voeren niet alleen noordwaarts: naar De-
nemarken, de Scandinavische landen, de landen rond de Oostzee of Balti-
sche zee, maar ook naar het westen (Holland) en het zuiden (Zeeland) en nog 
verder zuidwaarts: naar Vlaanderen, Frankrijk, Spanje en Portugal. 
In het begin van de 15de eeuw waren drie Zuid-Europese landen maritieme 
grootheden in wording: Portugal, Spanje en Italië. Hiervan was Portugal het 
actiefst op de Atlantische Oceaan en in de Golf van Biskaje. Spanje was sterk 
verdeeld in allerlei koninkrijkjes en nog niet helemaal bevrijd van de Moor-
se overheersing, terwijl de actieradius van Italië vooral lag in het Middel-
landse Zeegebied. De zuidwaartse handelsreizen van Portugal hielden lang 
op bij Kaap Bojador, een landtong aan de noordwestkust van Afrika. Talloze 
schepen waren hier spoorloos verdwenen, waardoor de mythe ontstond dat 
de aarde hier ophield te bestaan. In werkelijkheid waren sterke zeestromin-
gen en wisselende winden - in combinatie met onaangepaste schepen en 
onervarenheid van schippers - hier verantwoordelijk voor.
Vanaf het tweede kwart van de 15de eeuw transformeerde Portugal van een 
relatief klein, onbetekenend landje - het had rond 1440 minder dan een 
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miljoen inwoners - tot een wereldmacht. Dit was vooral de verdienste van 
 Hendrik de Zeevaarder (1394-1460), de derde zoon van de Portugese koning 
João I. Prins Hendrik de Zeevaarder gaf de aanzet tot de ongekende over-
zeese expansie die van Portugal een wereldmacht maakte met overzeese be-
zittingen in de Nieuwe Wereld (Brazilië) en in Azië. Het is hier niet de juiste 
plaats om uit te weiden over zijn motivatie, noch is dit nodig in het kader 
van dit artikel.73 Wel is het relevant een inkijkje te geven in de overzeese 
 expansie van Portugal en met name de nieuwe handelsroutes die het hier-
mee opende.
In 1434 voer een Portugees schip voor de eerste keer voorbij Kaap Bojador - 
en kwam terug. Het was het begin van een lange reeks ontdekkingsreizen. 
In 1441 werd de Witte Kaap bereikt (in het huidige Mauritanië), in 1444 de 
Groene Kaap (een schiereiland in het huidige Senegal). De eilandengroep in 
de Atlantische Oceaan voor de Groene Kaap (in het Portugees: Cabo Verde) 
werd Kaapverdische eilanden genoemd (1445).74 Het is interessant te vermel-
den dat een van deze eilanden de naam Sal kreeg (‘Ilha do Sal’, Portugees 
voor ‘zouteiland’), genoemd naar het in overvloed aanwezige zout op het 
eiland. In 1461 bereikten de Portugezen ‘Sierra Leone’ (‘Leeuwenberg’), en zo 
reisden zij - elke keer weer een stukje verder - zuidwaarts langs de kust. Het 
uiteindelijke doel van de ontdekkingsreizen en expansie was Azië en zijn 
begeerde handelsproducten (vooral specerijen).
Tot slot, twee belangrijke opmerkingen. Ten eerste, Portugals ontdekking 
van onbekende gebieden werd gesteund door de Rooms-Katholieke Kerk. In 
1455 gaf paus Nicolaas V de Portugese koning het recht om de ontdekte ge-
bieden in Afrika (vreedzaam) te bezetten en er slaven te maken (bul Romanus 
pontifex).75 Hiermee was Portugal verzekerd van de toegang tot veel nieuwe 
en interessante handelsproducten. Tegelijkertijd creëerde dit de Portugese 
behoefte zich van een afzetmarkt te verzekeren. 
Ten tweede, in 1469 sloot de koning van Portugal een overeenkomst met 
Fernão Gomes, een rijke handelaar uit Lissabon. Gomes kreeg voor een peri-
ode van vijf jaar het monopolie op de handel met Afrika, tegen een overeen-
gekomen bedrag, en op voorwaarde dat hij elk jaar 100 mijl van de Afrikaan-
se kust zou ontdekken.76 De overeenkomst was verlengbaar met een jaar.77 
Dit is interessant voor ons onderzoek. Fernão Gomes uit Lissabon verwierf 
in 1469 een monopolie op de handel ten zuiden van de Kaapverdische ei-
landen. Was hij soms de handelaar die in 1477 twee leeuwen schonk aan 
Kampen?
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Spanje
Op het Iberisch schiereiland bevond zich een tweede wereldmacht in wor-
ding: Spanje. In de tweede helft van de 15de eeuw begonnen ook Spaanse 
handelaren een zeeweg naar Azië te zoeken. Portugal slaagde er echter in 
om gedurende meer dan een eeuw de veilige zeeroutes rond West-Afrika en 
Zuidelijk Afrika geheim te houden. De Spaanse zoektocht naar een zeeweg 
naar Azië leidde in 1492 tot de spectaculaire ontdekking van wat later Ame-
rika genoemd zou worden. De Spaanse overzeese expansie en de uitbreiding 
van hun handel zou pas na 1500 een grote vlucht nemen. Vanwege deze 
chronologie is het uiterst onwaarschijnlijk dat Spanje aan Kampen leeuwen 
als een prestigieus relatiegeschenk zou hebben aangeboden, in 1477 of in 
een ander jaar in de late 15de eeuw. Vanwege de geografische nabijheid is 
het theoretisch wel mogelijk dat Spanje uit Noord-Afrika Berberleeuwen in-
voerde en in deze exotische dieren handelde, maar ons archiefonderzoek 
heeft niets opgeleverd dat deze mogelijkheid ondersteunt of waarschijnlijk 
maakt. Het heeft wel iets anders opgeleverd. Dit komt hierna aan de orde.

Portugese kaart van West Afrika. 1571. Collectie: Van der Kraaij.
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Rotger Schere naar Zeeland - 1477
In 1477 krijgt Rotger Schere de opdracht om de leeuwen in Zeeland op te 
halen.78 Een afschrift van de brief die Rotger tijdens zijn reis bij zich droeg 
is te vinden in het Stadsarchief van Kampen.79

In hedendaags Nederlands staat er: ‘Aan allen die deze brief zullen zien, 
of gelezen horen worden, onze lieve vrienden, verkondigen wij burgemees-
ters, schepenen en raad van de stad Kampen naar waarheid dat wij Rotger 
Scheer, ons mederaadslid, toner van deze brief, de nadrukkelijke opdracht 
hebben gegeven namens onze stad af te reizen naar Zeeland om daar een 
paar, of twee, levende leeuwen in ontvangst te nemen die ons door bijzon-
dere vrienden uit Lissabon zijn gestuurd. Wij verzoeken u ons mederaadslid 
behulpzaam te willen zijn om zijn reis te vergemakkelijken en de boodschap 
die hij namens ons zal zeggen als zijnde waar aan te nemen. Als bewijs dat 
het hier niet om bedrog gaat hebben wij ons stadszegel aan deze oorkon-
de, gedateerd 20 oktober (1477), gehangen.’80De brief vertelt ons helaas niet 
hoe Rotger naar Zeeland reisde. Het is aannemelijk dat het Kamper raadslid 
met een schip, mogelijk een kogge, naar Zeeland is gevaren. Wellicht voer 
hij met handelswaar, bijvoorbeeld hout uit het Oostzeegebied, en haalde 
Rotger naast de leeuwen ook andere goederen mee terug naar Kampen. In 
de brief wordt ook niet duidelijk gemaakt waar in Zeeland Rotger de leeu-
wen moet ophalen. Onze zoektocht door de Zeeuwse bronnen heeft jammer 
genoeg geen aanwijzingen opgeleverd.81 Het blijft dus onduidelijk waar pre-
cies in Zeeland de leeuwen verbleven vóór hun reis naar Kampen. 

Kopie van de brief die Rotger Schere meenam naar Zeeland, gedateerd 20 oktober 1477. Collectie: Stadsarchief Kampen.
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We zagen eerder dat Kampenaren en Portugezen al vóór 1477 Zeeland be-
zochten. Kampenaren troffen we in Middelburg, Arnemuiden en in Veere. 
Portugezen bezochten met name de steden Middelburg en Arnemuiden. 
Middelburg was de stapelplaats van wijn van het Iberisch schiereiland en 
Arnemuiden was de stapelplaats van baaizout, onder andere uit Portugal. 
Alle wijn ging via Arnemuiden en de rivier de Arne naar Middelburg. Arne-
muiden fungeerde als voorhaven van Middelburg en is van beide steden dus 
de eerste die vanuit Portugal werd aangedaan. Arnemuiden is daardoor voor 
ons de grootste kanshebber als plaats waar de leeuwen in 1477 door Rotger 
werden opgehaald. Als we ervan uitgaan dat de leeuwen vanuit Lissabon 
rechtstreeks naar Zeeland werden vervoerd, dan moet dat met een zeewaar-
dig schip zijn gebeurd. Zo’n schip kon Middelburg niet bereiken. Bovendien 
werd Arnemuiden ook vanuit Kampen eerder aangedaan dan Middelburg.
Wellicht voer een schip uit Lissabon, geladen met twee jonge leeuwen en 
met grof baaizout, naar Arnemuiden om daar het zout af te leveren. Moge-
lijk voer Rotger met handelswaar naar Arnemuiden, loste dit in de haven, 
en voer terug met de leeuwen en met een lading geraffineerd zout. Het blijft 
een hypothese, maar het is met behulp van de context wel voor te stellen.
Ook over de reden van de schenking wordt in de bron helaas niets verteld. 
We hebben gezien dat vooral leeuwen een belangrijke rol vervulden als re-
latiegeschenk. Het feit dat Kampen twee leeuwen werd aangeboden - het 
meest exotische en kostbaarste relatiegeschenk - duidt erop dat het de Por-
tugezen veel aan was gelegen om goede relaties met Kampen te hebben. Het 
kostbare cadeau dat Kampen in 1477 kreeg, kan te maken hebben gehad met 
een handelsovereenkomst tussen Portugal en Kampen, maar ook hierover 
zwijgen de archieven.
Tot slot, het is alleszins aannemelijk dat de geschonken leeuwen welpen 
waren. Immers, om twee volwassen leeuwen over zee (van Afrika naar Por-
tugal en/of Zeeland)82 te vervoeren is niet alleen een logistiek ingewikkelde 
operatie, maar ook nemen twee grote kooien met leeuwen plaats in die ten 
koste gaat van te vervoeren handelswaar. Het belangrijkste argument dat 
de veronderstelling ondersteunt dat de geschonken leeuwen welpen waren, 
wordt hieronder gegeven.

Contract met de leeuwenverzorger Jacob Johansz. - 1483
Naast een afschrift van de brief die Rotger Schere op zijn reis naar Zeeland 
meenam, hebben we in het Stadsarchief van Kampen ook een afschrift van 
een contract met de leeuwenverzorger Jacob Johansz. aangetroffen.83
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In hedendaags Nederlands:
‘Leeuwenbewaarder – rechts in de marge staat: leo.
De wachter Jacop Johanszoon heeft het werk aangenomen om de twee oude 
leeuwen van de stad te voorzien van eten en drinken gedurende het houden 
van de wacht. Dit werk zal Jacop op eigen kosten een jaar uitvoeren, ingaan-
de op 14 april 1483. Jacop heeft ook de taak aangenomen alle jonge leeuwen 
die binnen dat jaar worden geboren te zullen verzorgen zoals de oude leeu-
wen, tot de stad ze wil weggeven. Jacop zal van de stad zijn kleding84 krij-
gen, zoals hij nu en in het verleden ook van de stad heeft gekregen. De stad 
verleent Jacop toestemming op Seveningen zoveel schapen te weiden als 
hij nodig heeft om de leeuwen te voeden, tot een maximum van honderd. 
Daarnaast geeft de stad hem toestemming op de Grient zoveel hoornvee te 
weiden als hij nodig heeft, tot een maximum van 10 of 12 en niet meer - vrij-
gesteld van het betalen voor brandmerken - maar hij zal de weidemeesters 
te kennen geven wanneer hij de schapen en beesten naar Seveningen en de 
Grient wil brengen.

Contract met de leeuwenverzorger Jacob Johansz. 1483. Collectie: Stadsarchief Kampen.
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De stad zal Jacop in het begin van het jaar 73 Rijnsche guldens (20 witte 
stuivers voor de gulden) geven om de dieren te kunnen kopen die hij no-
dig heeft. In het geval dat de leeuwen, of een van de leeuwen, binnen het 
lopende jaar sterven, dan zal Jacop het geld teruggeven aan de stad, na ver-
loop van tijd en als hij daartoe in de gelegenheid is. Het drinkgeld (fooi) dat 
de weggegeven jonge leeuwen oplevert, wil de raad houden om naar eigen 
wens te gebruiken voor het bestuur van de stad.’
De betekenis van het hierboven beschreven document is niet gering. In de 
bron wordt gesproken over twee oude leeuwen. Hiermee zullen hoogstwaar-
schijnlijk de leeuwen worden bedoeld die in 1477 door Rotger Schere als 
welpen naar Kampen zijn gebracht. Jacob Johansz. krijgt een jaarcontract, 
dat ingaat op 14 april 1483, en daar staat onder andere in dat er mogelijk 
jonge leeuwen worden geboren. Dat betekent dat de leeuwen uit Lissabon 
een leeuw en een leeuwin waren.
De zoogtijd van leeuwen is acht maanden. De welpen die Kampen aan het 
einde van het jaar 1477 bereikten - na oktober 1477 om precies te zijn - zul-
len dus naar alle waarschijnlijkheid ouder dan acht maanden geweest zijn. 
We kunnen hun leeftijd met een gerust hart inschatten op ongeveer een 
jaar. Na vijf jaar is een leeuw volgroeid. Gebaseerd op de natuurlijke ontwik-
keling van deze ‘wilde dieren’ mogen we concluderen dat de leeuwen in de 
Leeuwentoren in Kampen in 1483 volwassen leeuwen waren die, in principe, 
in staat waren om voor nakomelingen te zorgen. Wellicht was de leeuwin in 
de Leeuwentoren ten tijde van de overeenkomst die met Jacop Johansz. werd 
gesloten zelfs drachtig, maar voor deze, niet onaannemelijke, veronderstel-
ling bestaat geen hard bewijs.
Het gedeelte in de oorspronkelijke tekst (transciptie) ‘Item soe sal Jacop voir-
screven vander stat dair voir heben syne cledinge als hie nu en deel jaeren 
vander stat gehat heft’ doet vermoeden dat Jacob het ambt van leeuwenver-
zorger al eerder heeft bekleed. In dit nieuwe contract wordt veel aandacht 
besteed aan het ‘verschenken’ van jonge leeuwen. In de laatste zin van het 
contract lezen we zelfs dat de stad de fooi die een schenking oplevert graag 
voor zichzelf wil houden. Zoals we verderop zullen zien, werden eerder in 
hetzelfde jaar twee jonge leeuwen (welpen) door Kampen aan Lübeck ge-
schonken. Kunnen we aannemen dat de stad bij deze schenking aan Lübeck 
geen aanspraak kon maken op de fooi die blijkbaar gebruikelijk was bij een 
schenking? Wilde Kampen de financiën van toekomstige schenkingen beter 
geregeld hebben met dit nieuwe contract? Erg interessant aan deze bron is 
dat uitgebreid wordt ingegaan op het voedsel dat de leeuwenbewaarder aan 
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de leeuwen moet geven. Hij krijgt niet alleen toestemming om maximaal 
honderd schapen te weiden op Seveningen, aan de overzijde van de IJssel, 
maar mag ook maximaal tien of twaalf stuks hoornvee (koeien) weiden op 
de Grient, een stadsweide ten noordoosten van Brunnepe.
Hoe lang de functie van leeuwenverzorger in Kampen heeft bestaan is niet 
met zekerheid te zeggen. Welpjes die werden geboren werden, zoals in het 
contract is te lezen, hoogstwaarschijnlijk allemaal weggegeven. Hoe vaak 
het leeuwenpaar in de Leeuwentoren nakomelingen heeft gehad is niet be-
kend. In het begin van dit artikel staat een citaat van Arent Toe Boecop die 
in het midden van de 16de eeuw meldde dat de leeuwen in de Leeuwentoren 
‘veel jongen hebben geworpen’.85 Moerman (20ste eeuw) heeft het in een 
artikel over oude gebouwen in Kampen (waaronder de Leeuwentoren en de 
Timmertoren) meerdere malen over ‘de leeuwen en hun jongen’ (1950).86 

Duidt dit op meerdere worpen?
Waarschijnlijk hebben de twee leeuwen uit Lissabon tot hun dood in Kam-
pen geleefd. In het wild worden leeuwen normaliter 10 tot 14 jaar oud. In 
gevangenschap kan een leeuw wel meer dan 20 jaar oud worden. Uit een 
aantekening in de Kroniek van Bijndop (Annalibus Quaedam, zie noot 45) valt op 
te maken dat de leeuwen in 1489 nog leefden.87 Kees Schilder meldt dat er 
aan het einde van de jaren 1490 nog officieel benoemde sleutelbewaarders 
(van de leeuwentoren) waren.88 Helaas konden we deze informatie niet in 
het origineel terugvinden. We mogen echter concluderen dat de leeuwen 
die Kampen in 1477 kreeg de eeuwwisseling niet hebben gehaald. Deze con-
clusie wordt door verschillende gezaghebbende auteurs gedeeld.89

Kampen schenkt Lübeck twee jonge leeuwen - 148390

Tijdens onze zoektocht kwamen wij berichten tegen dat de stad Kampen 
leeuwen aan Lübeck zou hebben gegeven.91 Een medewerker van het Stads-
archief Kampen92 maakte ons erop opmerkzaam dat in 1926 een zekere heer 
W. Renier uit Zeist bij het toenmalige Gemeentearchief navraag deed naar 
de leeuwen van Kampen. In de correspondentie over zijn onderzoek lezen 
we in een brief van de Gemeentearchivaris van Kampen aan de heer Renier 
dat ‘uit de instructie blijkt duidelijk dat er jonge leeuwen verschenct wer-
den, zoodat het heel goed mogelijk is, dat de Stad Lübeck, met welke plaats 
grooten handel gedreven werd, verscheidene exemplaren ten geschenke 
ontving. De rekeningen van 1483 en later zijn niet bewaard gebleven, zoodat 
ik niet voor U kan controleeren of het vervoer naar Lübeck kosten medege-
bracht heeft.’93 
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In het Stadsarchief Kampen hebben we niets gevonden dat een of meerdere 
schenkingen van leeuwen door Kampen aan Lübeck bevestigt. Wel is een 
document in het archief van Lübeck boven water gekomen dat hierop be-
trekking heeft.94 Het gaat hier om een dankbrief van het stadsbestuur van 
Lübeck aan Kampen, uit 1483, waarbij Lübeck de goede ontvangst van twee 
jonge leeuwen uit Kampen bevestigt. In hedendaags Nederlands staat er:
‘Eerzame wijze heren bijzonder goede vrienden, wij hebben van Johann 
Kock uw boodschapper en brenger van deze brief een paar jonge leeuwen 
door u zo vriendelijk aan onze stad geschonken met uw begeleidend schrij-
ven goed en met dank ontvangen. Wij willen u eerzamen zeer vriendelijk 
en goed daarvoor bedanken en veel voorspoed in de toekomst wensen en u 
dit te kennen geven, aldus opgeschreven op deze zaterdagavond na Pasen 
anno 83 I.’
Zoals hiervoor uitgelegd, de twee jonge leeuwen waren welpen van de leeu-
wen die Kampen in 1477 van ‘Portugese vrienden’ had gekregen. Dit is overi-
gens de enige concrete aanwijzing die we hebben dat het paar leeuwen van 
1477 nakomelingen heeft geworpen.

Dankbrief van Lübeck aan Campen voor de ontvangst van twee jonge leeuwen in 1483. Bron: Archive in Lübeck, ASA Externa 
Batavica nr. 0815.
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De Lübecker leeuwen zijn na hun dood opgezet en hebben tot in de Tweede 
Wereldoorlog in het raadhuis van Lübeck gestaan. Tijdens de oorlog zijn zij 
samen met het raadhuis door een bombardement in vlammen opgegaan.95

Het ontbreken van historische documenten, behalve bovengenoemd ar-
chiefstuk, maakt het niet mogelijk een definitieve uitspraak te doen over 
de reden van de schenking van Kampen aan Lübeck. Hierboven hebben wij 
gezien dat Lübeck de aanvoerder was van het Hanzeverbond. Het is zeer 
aannemelijk dat het geven van twee (!) leeuwen, als prestigieus en kostbaar 
relatiegeschenk, een gebaar van goodwill van Kampen betekent. Kampen 
probeert hiermee dus bij Lübeck in het gevlij te komen.
In Lübeck doen verschillende verhalen de ronde over de herkomst van de 
tentoongestelde leeuwen, waaronder de volgende versie: ‘Die Löwen wurden 
am ende des 15. Jahrhunderts von dem Rate der Stadt Campen in den Nie-
derlanden als seltene Kostbarheit lebendig dem Rate der Stadt Lübeck zum 
Geschenk gemacht und von lezterem später ausgestopft und auf dem obe-
ren Saal des Rathauses aufgestellt, wo Sie noch im vorigen Jahrhundert zu 
sehen waren. Alles dieses erhellt deutlich aus einer Notiz in der Chronik der 
Stadt Campen in welcher es heißt: In dem Löwenturm (bei dem Fischtor in 
Campen nämlich) wurden die Löwen unterhalten. Welche dann und wann 
aus Spanien und Portugal übersandt wurden. Im Jahre 1477 empfing die 
Stadt aus Spanien und im Jahre 1483 von Portugiesische Kaufleute jedesmal 
2 solchen Tiere zum Geschenk, welche in Zeeland angekommen und durch 
Kampener Schiffe hierhergeführt, in einem Turm untergebracht wurden 
unter Aufsicht einer Löwenwärters, der für die Unterhalt seiner freßsuchti-
gen Säfte(?) durchgehends einige Rinder und Schafe auf Seveningen auf der 
Weide halten mußte. Einige Jahre später schenkte der Rat 5 oder 6 dieser 
Löwen an die Stadt Lübeck, wo dieselben später aufgestellt auf dem oberen 
Gemach des Rathauses noch im vorigen Jahrhundert gesehen wurden.’96

We herkennen hier overduidelijk de informatie die Evert Moulin in zijn His-
torische Kamper Kronijk (1839) heeft verstrekt - waarvan wij inmiddels hebben 
vastgesteld dat deze onjuist is.97

Niet alleen Lübeck heeft de onjuiste informatie van Moulin overgenomen. 
In het oprichtingsboek van Artis, Nederlands bekendste dierentuin (1872) le-
zen we: ‘Indien wij de archieven van Lissabon en Sevilla konden raadplegen, 
zouden we waarschijnlijk ook daar dierverzamelingen aangeduid vinden: 
zeker althans is het, dat eene der Nederlandse steden, te weten Kampen, uit 
Portugal en Spanje telkens twee leeuwen ontving, niet als koopgoederen, 
maar om daarmede tot verpoozing harer burgers den leeuwentoren aan de 

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   176 27-06-19   15:19



illierillbrlIng bet eiMijCIL »OM yinlhaujr ijintij bon %demi' Will 24. t14.4i1 11411:i. 

177

stadsvest te bevolken. Al deze wouddieren waren geschenken van handels-
vrienden, doch zoo hoog was de Kamper regeering daarmee ingenomen, 
dat zij een eigen ‘lewenwaere’ daarvoor aanstelde en een gansche kudde 
schapen aankocht om steeds proviand te hebben voor de zeldzame gasten.
Het schijnt dat deze leeuwen uit Spanje en Portugal zich te Kampen ver-
meerderd hebben: althans eenige jaren later schonk de Kamper raad vijf of 
zes harer leeuwen aan het hoofd der Hanze, de stad Lübeck. Daar, aan de 
Trave, voleindigden zij hun levensloop, werden er ontleed, opgezet en als 
curiositeit bewaard. Eeuwen daarna kon men deze mummies nog op eene 
bovenzaal van het Lübecksche Raadhuis aanschouwen.
Kampen schijnt de eenige Nederlandse stad geweest te zijn, die op eigene 
kosten leeuwen voedde. (….)’98

Witkamp vermeldt helaas geen bron voor zijn gegevens over de door Kam-
pen ontvangen en geschonken leeuwen, maar de gelijkenis met de informa-
tie in Moulin’s Kamper Kroniek (1839) lijkt te groot om toevallig te zijn.

Het transport van de Lübecker leeuwen van het raadhuis naar het museum op 24 april 1915. Bron: Vaterstädtische Blätter, nr 32, 
9 mei 1915
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Tot slot, een bijzondere foto uit Lübeck.99 De foto toont - volgens het on-
derschrift - het vervoer van opgezette leeuwen van het raadhuis naar het 
museum op 24 april 1915.
Nadere bestudering van de foto leert dat er tenminste drie, wellicht zelfs 
vijf, opgezette leeuwen op staan. De foto roept onmiddellijk meer vragen 
op dan we hier kunnen beantwoorden. Hebben de twee leeuwen uit Kam-
pen nakomelingen in Lübeck gehad? Heeft Lübeck meerdere leeuwen als 
relatiegeschenk ontvangen, zo ja wanneer en van wie? Van Kampen of een 
andere stad? In het Stadsarchief van Kampen hebben wij geen informatie 
aangetroffen die het mogelijk maakt deze vragen te beantwoorden. Echter, 
in het verleden is veel documentatie verloren geraakt, zodat het niet be-
staan van documenten geen zekerheid biedt dat een gebeurtenis niet heeft 
plaatsgevonden.100

Conclusies
In de tweede helft van de 15de eeuw was Kampen nog steeds een machtige 
handelsstad. Minder oppermachtig weliswaar dan in voorgaande eeuwen, 
maar haar reputatie reikte nog steeds ver buiten Noordwest-Europa. Deels 
was dit het gevolg van het feit dat Kampen er lang in slaagde haar onafhan-
kelijkheid te bewaren en (soms) van twee of meer walletjes te eten. Kampen 
presenteerde zich als een IJsselstad, een Zuiderzeestad en (soms) als Han-
zestad. In de Nederlanden was Kampens grootste concurrent, Brugge - van 
de 13de tot de 15de eeuw de economische hoofdstad van Noordwest-Euro-
pa - al veel eerder en sneller dan Kampen aan een economische neergang 
begonnen. Antwerpen, ook in Vlaanderen, was in de 15de eeuw een nog 
betrekkelijk kleine en onbeduidende handelsstad. Na 1500 zou het een snel-
le groei doormaken, vooral dankzij de handel met de Amerika’s. De derde 
belangrijke stad in de Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen) was Gent, maar 
dit was een bestuurscentrum, geen handelsstad. In de Noordelijke Neder-
landen was Amsterdam in de tweede helft van de 15de eeuw nog een onbe-
duidend stadje. Haar economische groei zou nog komen, na de scheiding 
van de Noordelijke Nederlanden (eenzijdig onafhankelijk verklaard) en de 
Zuidelijke Nederlanden (onder Spaans bestuur).  De belangrijkste zeevaren-
de provincie in de Noordelijke Nederlanden was Zeeland, maar haar actiera-
dius reikte minder ver dan die van Kampen.
Portugal opende met zijn ontdekkingsreizen op de Afrikaanse kusten van-
af het midden van de 15de eeuw nieuwe handelsroutes. Het land zag zich 
genoodzaakt nieuwe markten te vinden voor de producten die deze nieuwe 
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routes met zich meebrachten. Met welke handelsstad in Noordwest-Europa 
kon het zich het beste verbinden om dit te bereiken? De keuze van Kampen 
was, zoals hiervoor uiteengezet, een logische. Er bestonden reeds handels-
contacten tussen deze IJsselstad en Portugal. Geen andere handelsstad in de 
Nederlanden bezat in zo’n groot gebied - dat zich uitstrekte van Portugal 
in het zuidwesten van Europa tot de Baltische staten in het noordoosten - 
handelscontacten en ervaringen dan Kampen. Het cadeau dat Portugal aan 
Kampen in 1477 aanbood, twee leeuwen, kan dan ook moeilijk anders wor-
den uitgelegd dan als een relatiegeschenk dat bedoeld was om de bestaande 
betrekkingen te verstevigen.101 Leeuwen als relatiegeschenk vormden het 
meest kostbare en prestigieuze relatiegeschenk dat er in deze tijd bestond. 
Zij vormen dus een afspiegeling van het belang dat Portugal hechtte aan de 
relatie met Kampen.
Het staat dus onomwonden vast dat Portugal de genereuze schenker was van 
de twee leeuwen die Kampen in 1477 kreeg. Hiermee is een eerder gestelde 
vraag beantwoord: wie van de twee kroniekschrijvers, Arent Toe Boecop of 
Evert Moulin vertelt in zijn kroniek hoe het echt zit met de leeuwen die 
Kampen in 1477 kreeg? Het is Toe Boecop!
De informatie van Toe Boecop hebben wij bevestigd gezien in ons onderzoek; 
daarentegen niet wat Moulin rapporteert. Gemakshalve rappelleren we hier 
kort de drie belangrijkste elementen uit de kroniek van Moulin hierover: (a) 
Kampen kreeg in 1477 twee leeuwen uit Spanje; (b) Kampen kreeg in 1483 
twee leeuwen van Portugese kooplieden, en (c) Kampen schonk ‘enige jaren 
later’ vijf of zes leeuwen aan Lübeck. Wij hebben nergens in de archieven of 
elders aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat Kampen ooit leeuwen uit 
Spanje heeft gekregen. Gezien de aangetoonde onvolledigheid van het be-
schikbare archiefmateriaal vormt dit weliswaar geen onomstotelijk bewijs, 
maar indien Moulin over de juiste bronnen had beschikt had hij tenminste 
de schenking van twee leeuwen door Portugal in 1477 gemeld. Eenzelfde 
soort opmerking valt te maken over de leeuwen die Lübeck uit Kampen ont-
ving. Hier wreekt zich het feit dat hij geen bronnen voor zijn verhaal noemt. 
Wij kunnen helaas niet aan de indruk ontkomen dat Moulin feiten en fictie 
door elkaar haalt en onjuiste informatie biedt. Op zijn beurt wordt Moulin 
door anderen als bron gehanteerd, wat we hebben gezien in de publicaties 
van Artis en van die van de Lübeckse krant (zie noten 96 en 98). Zoals Kees 
Schilder ook elders in deze almanak zegt: men dient voorzichtig te zijn in 
het citeren van niet-bevestigde informatie en, indien nodig, terug te gaan 
tot de bronnen. 

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   179 27-06-19   15:19



180

We blijven met een aantal vragen zitten na onze speurtocht, zoals: Wie 
was (waren) de Portugese schenker(s) van de leeuwen in 1477?  Kwamen de 
leeuwenwelpen uit een menagerie op ‘Zandeburg’ (Zeeland) of kwamen zij 
rechtstreeks uit Portugal? Hoeveel jongen hebben ‘de oude leeuwen’ in to-
taal geworpen en wat is er met deze welpen gebeurd? Heeft Lübeck slechts 
eenmaal een schenking uit Kampen ontvangen of meerdere keren? We den-
ken bij deze laatste vraag met name aan het aantal opgezette leeuwen in 
Lübeck.
Er zal meer onderzoek nodig zijn om meer helderheid te brengen over deze 
interessante episode uit de geschiedenis van Kampen. Misschien zijn de do-
cumenten die ons deze helderheid kunnen verschaffen voorgoed verdwe-
nen, verbrand of op andere wijze door de tand des tijds vernietigd en vinden 
we nooit de antwoorden op deze en andere vragen. Misschien is dit ook niet 
zo erg. Soms zijn de onverwachte vondsten tijdens een speurtocht leuker 
dan het gezochte resultaat van de speurtocht.
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