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Het pand Oudestraat 85, 

‘Het root Scharlaken’

door Geert Jan van der Schee

De afgelopen jaren is er regelmatig sprake van leegstand van winkelpan-
den in de binnenstad van Kampen. Natuurlijk is het beter voor de eige-
naar en het huis zelf dat dit zo veel mogelijk wordt voorkomen. Vanuit 
bouwhistorisch perspectief gezien kent leegstand wel één voordeel: het 
maakt dat er vaak zicht is op interessante bouwmuren en/of plafonds en 
tijd om deze te documenteren en te fotograferen. Vooral gegevens van de 
begane grond van veel panden in de Oudestraat zijn schaars, door de vaak 
aaneengesloten bezetting van winkels. Tegenwoordig zien we wel meer 
dat winkeliers de zijmuren niet of gedeeltelijk aftimmeren, waardoor 
men zicht houdt op de oude bouwmuren met bouwsporen. 
Het pand Oudestraat 85 wekte vooral mijn belangstelling door de balklaag 
aan de voorzijde. Deze was in het zicht gekomen nadat de laatste huurder 
het pand had verlaten, waarbij ook de zijmuren vrij goed zichtbaar wer-
den. De buitenzijde van de muur aan de Zeepziedersteeg had ik al eens ge-
documenteerd, omdat hier sprake is van 14de-eeuwse baksteenformaten. 
Sinds mijn onderzoek in 2013 van Burgwal 96 verzamel ik gegevens van 
(mogelijk) 14de-eeuwse bouwsporen in de binnenstad. Na overleg met de 
eigenaar en de gemeente Kampen is besloten om dendrochronologisch 
onderzoek te doen naar de balklaag van de eerste verdiepingsvloer aan de 
voorzijde van het pand. Ik heb daar een kort bouwhistorisch onderzoek 
bij gedaan, waarbij het zwaartepunt lag op de begane grond. Verder heb 
ik nog het een en ander in het stadsarchief opgezocht. Dit artikel is een 
kort verslag met een interpretatie van deze onderzoeken.

Locatie
Oudestraat 85 is een hoekhuis gelegen op de hoek (noordzijde) van de Ou-
destraat en de Zeepziedersteeg. Dit blok valt binnen het Cellebroeders-
kwartier, de tweede wijk binnen de middeleeuwse stadsverdeling. Het is 
een twee-laags diephuis met zolder en lijstgevel. Op de kadastrale atlas uit 

42FV23_F60_deel03_KA2019.indd   397 27-06-19   14:47



r-i 

• 

	[r] 

398

1832 zijn de huidige afmetingen goed te zien (afbeelding 2).  Opvallend is 
de relatief geringe diepte van dit pand, wat ook geldt voor de belendende 
nummers 83, 87 en 89. De lengte bedraagt net geen 13 meter bij een breedte 
(binnen) van 4,4 meter. De percelen aan de overzijde van de Oudestraat zijn 
over het algemeen dieper en breder. 
De Zeepziedersteeg is een van de smalste stegen aan deze zijde van de Ou-
destraat.1  Ze is zelfs wel eens niet toegankelijk geweest door een afsluiting 
in verband met de bouwvalligheid van enkele huizen langs de steeg.2 Het 
kan heel goed zijn dat de steeg in de 14de eeuw nog een osendrop was voor 
de afvoer van hemelwater.3 Sommige brede osendroppen transformeerden 
in de loop der eeuwen wel eens tot een steeg. Andere stegen werden over-
kluisd en bij een naastgelegen huis getrokken.4

De Zeepziedersteeg heeft vele namen gehad, maar wordt in een akte uit 

Afbeelding 1: Boven. Voorzijde Oudestraat 85 in 2019. Foto: Remy Steller.
Afbeelding 2: Rechtsboven. Detail van het bouwblok van Oudestraat 85 met blauw gekleurd het pand met daarnaast de open 
plaats. Uit: Kadastrale atlas Overijssel 1832. Heruitgave van het Historisch Centrum Overijssel (cd: Zwolle 2012). 
Afbeelding 3: Rechtsonder. Tracé eerste stadsmuur ter hoogte van de Bovenkerk (lijn C). Uit: Ronald Glaudemans en Frank van 
der Waard, Kampen Voorstraat 18-20. Bouwhistorische opname (Den Bosch 1997).
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1484 ook wel ‘de gemene steeg’ genoemd.5 Dit wijst erop dat het in gezamen-
lijk bezit was van Oudestraat 83 en 85, een situatie die vermoedelijk nog 
stamde uit de 14de eeuw. Later is het een openbare steeg geworden. 
De huizen die aan deze zijde van de Oudestraat staan hadden tot omstreeks 
1330 percelen die tot aan de eerste stadsmuur doorliepen (afbeelding 3).6  

Uit eerder bewoningsonderzoek op de locatie van de voormalige Kokpanden 
heeft men al voorzichtig geconcludeerd dat de (vroege) huizen aan deze zij-
de van de Oudestraat met name gebruikt werden voor het uitoefenen van 
ambachten, soms afgewisseld door bewoning door notabelen.7 

Bouwgeschiedenis 
Het pand is gebouwd rond 1323 en is daarmee tot nu toe een van de oudste 
gedateerde woonhuizen in de binnenstad van Kampen. Uit het dendrochro-
nologische onderzoek blijkt dat de balken, die nu het voorste deel van de 
eerste verdiepingsvloer dragen, zijn gekapt in het jaar 1323 (afbeelding 4). 
De bouw zal vermoedelijk nog in hetzelfde jaar hebben plaatsgevonden, 
met een uitloop naar 1324. De zijmuren van het pand bevatten bakstenen 
die overeenkomen met deze datering.8 De tweede verdiepingsvloer is aan-
zienlijk jonger en vermoedelijk tegelijk aangebracht met de kap in het laat-
ste kwart van de 19de eeuw. 
De voorgevel stamt, te oordelen aan zijn kenmerken, vermoedelijk uit de-
zelfde tijd. De zijmuur aan de steegzijde is vrij dun en nog eens verjongd 
vanaf de eerste verdieping. Er is niet met zekerheid te zeggen of deze muur 

Afbeelding 4: 
Voorste eiken balken met 
oplegging in de zijmuur 
met Oudestraat 87. Onder 
de balken het resterende 
lattenwerk van een 19de-
eeuws stucplafond (stuc op 
riet). Foto: auteur.
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er al staat vanaf 1323. Er zijn enkele redenen om dit te betwijfelen, maar ook 
enkele die de bewering staven. Hierover later meer. 
De zijmuur met Oudestraat 87 kent minder twijfels over de datering. De 
bakstenen hier, met name die tussen de balken en in het aanwezige rook-
kanaal, dat is uitgespaard in de muur, wijzen op een datering in het eerste 
kwart van de 14de eeuw (afbeelding 5). Het rookkanaal is zichtbaar naar 
boven toe ter hoogte van de eerste verdieping, waardoor het erop lijkt dat 
men wel direct tweelaags bouwde. Dit kan overigens niet bevestigd worden, 
omdat op de bovenliggende verdiepingen sprake is van voorzetwanden. De 
zijmuren op de hogere verdiepingen kon ik daarom niet onderzoeken. 
Het pand had vóór 1964 nog een uitbouw aan de achterzijde, met daarnaast 
een open plaats. In 1964 is de oude achtergevel geheel verwijderd en heeft 
men de uitbouw en plaats bij de winkel getrokken om een maximale winkel-

Afbeelding 5: Boven. Restanten van een voormalig rookkanaal 
in de zijmuur met Oudestraat 87, behorend bij een voormalige 
achterkamer. Foto: auteur.
Afbeelding 6: Links. Reconstructie plattegrond begane grond 
vóór 1910. Bron: Stadsarchief Kampen, afdeling bouw en 
wonen.
Afbeelding 7: Midden. Reconstructie plattegrond begane 
grond na 1964. Bron: Stadsarchief Kampen, afdeling bouw 
en wonen.
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ruimte te verkrijgen (afbeelding 6 en 7). Tijdens deze verbouwing is ook de 
winkelindeling uit 1910 aan de voorzijde verdwenen. Er zijn nu nog slechts 
sporadische resten van historische interieurelementen aanwezig: restanten 
van lattenwerk van een 19de-eeuws stucplafond en delen van onderliggende 
plafonds uit de 20ste eeuw. 

Korte beschrijving 
Om een goed beeld te krijgen van het interieur volgt hier een korte beschrij-
ving. Binnen het pand is er sprake van een hoge begane grond en één open 
rechthoekige ruimte tot de achterzijde van het perceel (afbeelding 8). Er zit-
ten geen ramen in de achter- en de zijgevel, dus het benodigde daglicht komt 
alleen door de pui in de voorgevel. De zijmuren zijn opvallend gehavend en 
veel muurwerk lijkt weggekapt. Aan de steegzijde zijn enkele voormalige 
vensteropeningen dichtgezet en in de zijmuur met Oudestraat 87 zien we de 
U-vormige restanten van een rookkanaal dat doorloopt tot dakvoethoogte 
(afbeelding 9). Om het rookkanaal heen en in de andere zijmuur zijn geen 

Afbeelding 8: Begane grond naar achteren bezien, links tegen 
de muur de trapopgang uit 1964. Foto: auteur.

Afbeelding 9: Dichtgezet venster in de Zeepziedersteeg. 
Foto: auteur.
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(sporen van) nissen gevonden. In deze zijmuur bevindt zich, tussen de bal-
ken op een hoogte van ongeveer 4 meter, nog een deel van de oorspronkelijk 
bredere zijmuur. De bakstenen zijn hier niet weggekapt en steken nog 20 
centimeter naar binnen toe. De eerste verdiepingsvloer is deels zichtbaar, 
met name aan de voorzijde. Naar achteren toe bevinden zich nog enkele 
resten van oude plafonds. Aan de voorzijde wordt de vloer gedragen door 
een enkelvoudige eiken balklaag, bestaande uit vijf balken. Uit enkele van 
deze balken zijn monsters genomen voor het dendrochronologische onder-
zoek. De balken zijn slechts summier bekant en vaak is er nog veel wankant 
aanwezig.9 (Wankant is de ruwe zijde van hout dat uit ronde stammen of 
balken gezaagd of gehakt is). Consoles onder de balkkoppen of sporen daar-
van zijn niet aangetroffen. Sommige balken zijn aan beide zijden beklampt 
(van houtwerk voorzien) met korte stukken balk; de kop van de balk zelf is 
dan niet of bijna niet meer aanwezig in de muur als gevolg van houtrot. 
Deze eiken balklaag stopt op ongeveer de helft van het pand en gaat daarna 
over op een enkelvoudige en vermoedelijk grenen balklaag.10 Op de eerste 
verdieping is het pand ingedeeld in kamers en zijn wanden en plafonds af-
getimmerd. 
Op zolder is te zien dat de sporenkap is gemaakt van Amerikaans grenen-
hout. De gording wordt ondersteund door kapspanten met dekbalken. De 

Afbeelding 10: Recon-
structie doorsnede van het 
pand vóór 1910. De trap en 
schouw zijn er niet meer. 
De ingetekende gekleurde 
balken zijn de bemonsterde 
eiken balken. Bron: Stads-
archief Kampen, afdeling 
bouw en wonen.
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spantbenen zijn voorzien van halfhouts ingelaten en vernagelde korbelen. 
Na het uitnemen van enkele losse planken in de vloer werd duidelijk dat 
ook de balklaag van de zoldervloer bestaat uit smalle, grenen balken.

Zijmuur Zeepziederssteeg 
De zijmuur in de steeg is tot een hoogte van ongeveer 8 meter uitgevoerd in 
dezelfde grote bakstenen.11 De bakstenen zijn op enig moment ingesmeerd 
met een soort teer, waardoor ze hun zwarte uiterlijk hebben gekregen (af-
beelding 12). Op een aantal plekken, waar oude vensteropeningen zijn dicht-
gezet, zijn andere bakstenen te zien. De bovenste meter van de zijgevel is 
opgemetseld met een jongere rode baksteen. Deze laag is ook grotendeels 
gepleisterd (afbeelding 13). Op een hoogte van 3,20 meter in het achterste 
deel van het huis vinden we nog twee kleine vensters, bovenin afgesloten 
door een eiken balkje. Deze voormalige vensters zijn dichtgezet met dezelf-
de grote bakstenen als eerder beschreven. Aan de binnenzijde van de muur 
waren deze vensters niet zichtbaar door aanwezige aftimmeringen en pla-
fonds. Op enkele plekken zien we de muurankers van de balken van de eer-
ste verdiepingsvloer. Die van de zoldervloer zijn talrijker en goed zichtbaar 

Afbeelding 12: Zeepziedersteeg richting Oudestraat.
Beide zijmuren zijn voorzien van een teerachtige substantie. 
Foto: auteur.

Afbeelding 13: Bovenste deel van de zijmuur is gepleisterd, 
maar zichtbaar met jongere bakstenen opgemetseld. 
Foto: auteur.
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tegen dit gepleisterde gedeelte. De steeg zelf is ongeveer 1 meter breed en de 
tegenoverliggende zijmuur van Oudestraat 83 heeft veel dezelfde kenmerken 
- met dit verschil, dat deze muur veel meer naar de steeg overhelt dan die van 
nummer 85.12 Op 7 meter vanuit de Oudestraat zien we een verticale scheur 
in de muur. Dit is precies de plek waar de eiken balklaag overgaat in grenen 
en waar ook de veronderstelde tussenmuur tussen voor- en achterhuis heeft 
gestaan. In tegenstelling tot andere stegen zien we bij deze steeg slechts twee 
gemetselde bogen tussen beide steegpanden.13 Eén bevindt zich ter hoogte 
van de voorgevel en één ter hoogte van de achtergevel.14 Beide op ongeveer 
een meter hoogte boven de eerste verdiepingsvloer (zie afbeelding 1).

Analyse naar aanleiding van het onderzoek 
Er is hier sprake van een pand met als eerste verdiepingsvloer een gedeel-
telijk vroeg 14de-eeuwse balklaag en dito zijmuren. Voor de zijmuur aan 
de Zeepziedersteegzijde zijn twee mogelijkheden: de muur is aangebracht 
bij de bouw in 1323 óf de muur is na 1323 al eens opnieuw opgemetseld 
met gebruikmaking van de bakstenen van de oude muur, waarbij de bal-
ken (deels) zijn blijven zitten door deze te onderstempelen. Mogelijk was de 
oorspronkelijke zijmuur te veel onderhevig aan verzakkingsproblemen en 
heeft men de nieuwe muur dunner uitgevoerd om herhaling te voorkomen. 
Te oordelen naar de aanwezigheid van de twee dichtgezette kleine venster-
openingen zal deze vernieuwing vermoedelijk wel tussen 1323 en 1600 heb-
ben plaatsgevonden. 
Het feit dat er twee mogelijkheden zijn komt door enkele merkwaardighe-
den bij deze gevel: 
-  de muur is horizontaal en verticaal vrij recht en amper verzakt.15

- de muur heeft geen eenduidig metselverband en bestaat hoofdzakelijk uit 
koppen; dit wijst vaak op hergebruik;  

-  de muur heeft relatief weinig bouwsporen, zoals dichtgezette vensters;  
-  de muur is vrij dun in verhouding met andere 14de-eeuwse muren.16

Natuurlijk zijn er redenen te bedenken die deze merkwaardigheden kunnen 
verklaren. Zo is de geringe breedte van de steeg ook een verklaring voor het 
ontbreken van veel voormalige vensters en dus bouwsporen. De lichtval in 
de steeg is minimaal en het nut van vensters dus ook. Wat eveneens voor de 
eerste mogelijkheid spreekt, is een interessante overeenkomst met de moge-
lijk contemporaine zijmuur van Burgwal 96, in 2013 gedateerd op 1329. Het 
gaat om de aanwezigheid en afmetingen van de twee kleine vensters hoog 
tussen de balken van het achterhuis, net na de scheiding met het voorhuis. 
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Vermoedelijk zijn deze aangebracht om nog wat extra licht te brengen hal-
verwege het huis. De locatie en afmetingen komen duidelijk overeen, met 
als verschil dat de vensters in Burgwal 96 bovenaan worden afgesloten met 
een segmentboog in plaats van een eiken balkje (afbeelding 14). Door het 
ontbreken van meer bouwhistorische gegevens uit de 14de eeuw in Kam-
pen is (nog) niet te zeggen of de typische plaatsing van de vensters vooral 
toen plaatsvond.17 Gezien de gegevens van de zijmuur met Oudestraat 87, 
ga ik er vooralsnog vanuit dat het pand ook in oorsprong twee bouwlagen 
had, afgesloten door een kap. De uitvoering van de huidige kap zien we 
meer in Kampen in het laatste kwart van de 19de eeuw, zoals bij Vloeddijk 
112-113 (1894) en Boven Nieuwstraat 36 (1882). De voorgevel heeft nu, boven 
de winkelpui, een vormgeving die gekenmerkt wordt door symmetrie, met 
een imitatie-mezzanino op de zolderverdieping en een gestucte gevel met 
schijnvoegen. De kozijnen zijn uitgerust met afgeronde hoeken met daar-
naast een meelopend stucprofiel. Aan de bovenzijde worden de kozijnen van 
de eerste verdieping, en vóór 1910 ook die van de begane grond, afgesloten 
door een gestucte kroonlijst. De kozijnen met afgeronde hoeken, al dan niet 
in combinatie met gestucte gevels, komen veel voor in Kampen. Over het al-
gemeen was dit vooral populair in de periode 1866-1887, te oordelen naar de 
panden Voorstraat 25 (gevelsteen 1866), Voorstraat 116 (gevelsteen herbouw 
1874) en Slagersweg 2 (gevelsteen 1887). 
De zoldervloer bestaat uit een hoog deel aan de voorzijde en een lager deel 
aan de achterzijde. Op het hoge deel bestaat de vloer uit smalle grenen 

Afbeelding 14:
Segmentboogvenster in 
de noordelijke zijmuur 
van Burgwal 96. Aan het 
muuranker is te zien dat 
het venster hoog tussen de 
balken is geplaatst. 
Foto: auteur.
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balken met daarop grenen delen. Het bovenste deel van de zijmuur is ver-
nieuwd of opgehoogd toen men de balken aanbracht. Dit feit, samen met 
de kenmerken van de kap en de architectuur van de voorgevel, wijst op een 
ingrijpende verbouwing van het pand aan het einde van de 19de eeuw. 

Bewoningsgeschiedenis tussen 1449 en 1985 
De onderstaande gegevens zijn grotendeels afkomstig uit het onderzoek 
naar de bewoners van de gehele Oudestraat van H.W. van den Hoven18, aan-
gevuld met gegevens uit recent eigen onderzoek. 
De bewoningsgeschiedenis begint in 1449, als Gert Stillekensmaker wordt 
genoemd als ‘belender’ (= buurman) van Oudestraat 87. Het pand staat er 
dan dus al 126 jaar en heeft in die tijd al meerdere bewoners/eigenaren ge-
had. In de 15de eeuw (en later) namen veel mensen de naam aan van hun 
beroep. Als dit het geval is bij Gert Stillekensmaker, dan is er een kans dat 
hij voor zijn beroep de houten beeremmers of latrines maakte. Een stille was 
een afkorting voor ‘stille camere’ ofwel: toilet.19 
In 1457 wordt Geert Tripmaker genoemd als bewoner. Als ook zijn achter-
naam verwees naar het uitgeoefende beroep, maakte hij houten overschoe-
nen, waarmee op modderige straten kon worden gelopen.20

In 1482 en 1484 wordt Albert Scroder genoemd. In een acte uit 1484 staat 
dat hij het pand koopt van Herman Geertz. Vermoedelijk huurde hij het 
dan voor die tijd van deze eigenaar. Het kwam in die tijd wel vaker voor dat 
de welgestelden dit soort huizen kochten om ze vervolgens weer te verhu-
ren. Het aardige is dat in de betreffende akte Albert met zijn volle naam en 
beroep wordt genoemd. We weten hieruit dat hij een ’schroeder’ was, een 
kleermaker. 
In de 16de eeuw zien we Griete Maelers (1538) en de erfgenamen van Roelof 
Cremer (1543) als eigenaren; vermoedelijk verhuurden ook zij dit pand. Bij 
de laatste eigenaar in de 16de eeuw, Cornelis Dubbeltz, is dit duidelijk: hij 
staat te boek als eigenaar in 1561 en in 1577 verkopen zijn erfgenamen na 
zijn overlijden het pand aan Johan Geertz. In de periode tussen 1561 en 1577 
wordt op de bewonerslijst uit 1572 Claes Wernersz genoemd als bewoner.21 

Als we ervan uitgaan dat de lijst hier correct is, woonde Cornelis Dubbeltz 
dus niet zelf in het pand. 
In de 17de eeuw komt dit ook voor bij eigenaar Johan Hendrickz Isecre-
mer. Hij wordt voor het eerst als eigenaar genoemd in 1608 en zijn weduwe 
verkoopt het pand in 1633. Uit het register van Haardsteden opgesteld in 
1628, weten we dat er in dat jaar ene Wolter Egberts woonde, met als beroep 

42FV23_F60_deel03_KA2019.indd   406 27-06-19   14:47



407

schoenmaker.22 Dat de eigenaar ook wel eens zelf in het pand woonde, be-
wijst de koper van het pand in 1633, Andries Jansz. Hij verkoopt meerdere 
malen rentes uit zijn huis, maar staat in 1643 ook als bewoner te boek. Uit-
eindelijk verkoopt zijn weduwe het pand in 1654. 
Vanaf 1685 is Jan Ariaensen Broeckman eigenaar en bij de gerechtelijke 
verkoop van het huis in 1693 aan Andries van Emst wordt voor het eerst 
de naam van het pand genoemd. Ook blijkt hieruit dat het weer niet werd 
bewoond door de eigenaar. Er staat: ‘Huis genaamd: Het root Scharlaken, be-
woond door juffr. Beekman.’ Deze huisnaam komt wel vaker voor in die tijd 
in andere Nederlandse steden.23 Meestal betrof het dan een (kleermakers)
winkel, waar laken en wollen stoffen werden verkocht. 
In 1716 vindt er weer een gerechtelijke verkoop plaats van het huis, dat nu 
‘Het Scharlaken’ wordt genoemd. De koper is Albert van Wijnvoorden. Uit 
een akte van 11 augustus 1725 blijkt dat Lena Pastoor de weduwe is van deze 
Albert van Wijnvoorden.24 Door deze vrouw komt het pand vermoedelijk via 
vererving in handen van de familie Pastoor. Lena duikt in 1748 weer op als 
vrouw van David ten Hove, met wie ze dan het pand bewoont. Vervolgens 
zien we bij de volkstelling van 1795 Aleida Storm als bewoner, de weduwe 

Afbeelding 15: Foto van de Oudestraat rond 1900. Geheel rechts Oudestraat 85 met de oude vensterindeling op de begane grond 
uit de periode 1877-1900. Foto: Beeldbank Stadsarchief Kampen.
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van ene Jan Pastoor, een banketbakker. Zijn zoon Laurens, die ook banket-
bakker was, krijgt het pand rond 1800 vermoedelijk eveneens via vererving 
in handen. Hij verkoopt het uiteindelijk in 1828, waarbij hij terecht in de 
akte laat opnemen dat het pand al sinds ‘onheuglijke jaren’ in eigendom 
was van hem en zijn voorouders. 
Hierna wordt de bakkerij omgebouwd tot horlogemakerij door horlogema-
ker Jan van der Weerd. De kans is groot dat hij horloges verkocht in zijn win-
kel/werkplaats aan de voorzijde. Bij een latere aanvraag tot het veranderen 
van de voorgevel in 1907, zien we een tekening van de bestaande situatie 
van de indeling van de winkel (afbeelding 6). De kans is vrij groot dat die 
indeling in hoofdlijnen al meerdere decennia onveranderd was gebleven. 
De voorste 7 meter was winkel/werkplaatsruimte en daarachter lag de woon-
kamer, met de keuken in de uitbouw naast de open plaats. In 1839 woonde 
Jan in het pand met zijn vrouw en twee kinderen én nog een horlogemaker 
en een dienstbode. 
In 1844 breekt er weer een periode aan waarin het kleermakersambacht in het 
pand wordt uitgeoefend. Deze periode eindigt in 1910 als mevrouw E.C van 
Gelder het pand verkoopt aan sigarenfabrikant B.J. van ’t Oever. 
De eigenaren van het pand tussen 1844 en 1971 vindt u in onderstaand over-
zicht.25

 
Jaar Eigenaar Beroep 

1844-1872 Gesina Lambrechts Modiste (=kleermaakster)

1872-1877  Juffrouw H.G.A. van Gelder  Modiste 

1877-1910  Elisabeth Cornelia van Gelder  Modiste 

1910-1941  B.J. van ’t Oever  Sigarenfabrikant, pijpen en tabak 

1941-1964  Elias Fransen Koopman en Sigarenfabrikant

1964-1971  De firma Koldijk  Verkoop elektronische apparatuur 

 
Gezien de datering van de voorgevel en kap is het aannemelijk dat mevrouw 
E.C. van Gelder de opdrachtgeefster is geweest voor de verbouw van de voor-
gevel en de gehele zolderverdieping in de periode 1877-1910. Hoewel het 
ook niet ondenkbaar is dat juffrouw H.G.A van Gelder hier verantwoorde-
lijk voor is geweest. Op afbeelding 15 zien we die voorgevel nog met op de 
begane grond vensters in dezelfde stijl. De winkelpui is daarna al vrij snel 
veranderd door de plannen van B.J. van ’t Oever. Het aardige is dat hij het 
ontwerp in 1907 liet tekenen door K. van der Kamp. Deze Van der Kamp 
heeft ons meerdere fraaie tekeningen nagelaten van enkele gebouwen in 
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Kampen, waarvan er enkele helaas niet meer bestaan, zoals het Huis Lem-
ker.26 Afbeelding 16 toont het ontwerp voor Oudestraat 85. 
In de periode 1934-1964, toen onder anderen Elias Fransen eigenaar was, 
stond de winkel bekend als In ’t Havannahuis. Hier werden sigaren en pijp-
tabak verkocht door K. Kroon.  

Afbeelding 16: Recon-
structie ontwerptekening 
uit 1907 van de winkelpui 
door K. van der Kamp. 
Bron: Stadsarchief Kampen, 
afdeling bouw en wonen.
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Helaas besloot de firma Koldijk in 1964 de winkelpui onherkenbaar te veran-
deren naar de mode van de jaren zestig. Destijds is ook het complete interi-
eur van de begane grond, inclusief indeling en achtergevel, verwijderd en is 
in feite de situatie ontstaan die men nu nog aantreft. 
 
Conclusie                                                                                                                                                     
Aan het eind van dit artikel kunnen we het volgende concluderen: de rode 
draad door de bewoningsgeschiedenis van Oudestraat 85 is het ambacht. 
Door de eeuwen heen is er telkens een ambacht uitgeoefend in het pand. 
Ook de naam die het pand droeg aan het einde van de 17de en het begin van 
de 18de eeuw wijst op een ambacht. Door enkele resultaten van het beknop-
te bouwhistorische onderzoek, zoals het ontbreken van nissen in de muren, 
de afmetingen van het pand, de locatie in de stad, de bewoningsgeschiede-
nis en, uiteraard, de gedateerde balklaag, vermoed ik dat we hier te maken 
hebben met een voormalige ambachtswoning uit het eerste kwart van de 
14de eeuw. Als we goed rondkijken in de binnenstad zullen er zeker meer 
voorbeelden te vinden zijn van dit soort huizen uit die periode. De tot nu toe 
gevonden gedateerde exemplaren betreffen Burgwal 80, 81 en 96. 
Dit was maar een kleinschalig onderzoek en er staan nog vele vragen open. 
Langzamerhand komen we zo steeds meer te weten over bouwmethoden 
en gebruiken in de 14de eeuw; de eeuw waarin de stad zijn vorm kreeg en 
groeide in een tempo dat men in later eeuwen niet meer evenaarde. We 
staan pas aan het begin van de zoektocht naar (bouw)historische informatie 
uit die intrigerende tijd. Wordt vervolgd dus! 

Noten

Al het gebruikte archiefmateriaal berust in het Stadsarchief van Kampen. 

Gebruikte afkortingen: 

O.A.K. Oud archief gemeente Kampen 

R.A.K. Rechterlijk archief gemeente Kampen 

1.  Andere namen van de steeg waren onder andere: Jan Coepssteeg, Herman Rodensteeg, het 

Enge steegje, het Nauwe steegje, de Vrijdachsteeg, het Kleine steegje, de Gemene steeg en 

de Roodlakenschesteeg. Zie: H.W van den Hoven, Oudestraat met achtergrond. Van Bovenkerk 

tot Hagenpoort. Deel 1b: nummers 77-117 (Kampen 1999) 31.

2.  Hoven, H.W. van den, K. Schilder en D. van der Vlis, Kamper straatnamen (Alphen aan de Rijn 

1986) 239. 
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3.  Een osendrop werd ook wel druipstrook genoemd. Het ging om een strook grond langs de 

huizen waarin het dak kon afwateren. Via deze osendrop werd vervolgens het regenwater 

afgevoerd naar achtererf of stadsgracht. Deze osendroppen hadden verschillende breed-

tes, meestal variërend van 1 voet (30 centimeter) tot soms 4 voet breed. Vandaar dat de 

brede exemplaren nog wel eens gebruikt werden als steeg.

4.  Zie als voorbeeld voor een overkluisde voormalige osendrop/steeg het artikel: G.J. van der 

Schee, ‘Burgwal 80 en 81 bouwhistorisch onderzocht’, Kamper Almanak (2017) 263.   

5.  RAK inv. nr. 54, 15-05-1484, fol. nr. 118. 

6.  Glaudemans, R. en F. van der Waard, Kampen Voorstraat 18-20. Bouwhistorische opname (Den 

Bosch 1997). Op bladzijde 8 wordt het vermoedelijke tracé van de eerste stadsmuur aange-

geven. Aangenomen wordt dat deze muur nog dienst heeft gedaan tot het gereedkomen 

van de huidige stadsmuur in de eerste helft van de 14de eeuw. 

7. Barwasser, M. en M. Smit (red.), Acht eeuwen tussen twee stegen, Archeologisch, historisch en bouw-

historisch onderzoek in Kampen (Kampen 1997) 9-23. 

8.  Zijmuur met Oudestraat 87: strek 29 centimeter, kop 14-15 centimeter en dikte 6,5 - 7 cen-

timeter. De tienlagenmaat bedraagt 80 centimeter. De steegmuur: strek 27-28 centimeter, 

kop 13-14 centimeter en dikte 7 centimeter. De tienlagenmaat bedraagt 80 centimeter. 

9.  Schee, J.G. van der, Bouwhistorische opname Burgwal 96 te Kampen. Ongepubliceerd onder-

zoeksrapport (Kampen 2013). Aanwezig in het Stadsarchief van Kampen. Op bladzijde 40 

wordt de balklaag beschreven die veel overeenkomsten vertoond met die van Oudestraat 

85, wat betreft uiterlijk, afmetingen en hart op hart afstanden. 

10.  Hier was geen onderzoek mogelijk door de aanwezigheid van een verlaagd plafond.

11.  Zie noot 8 voor baksteenformaten aan de steegzijde. Verder valt de grote hoeveelheid kop-

pen op die in de muur zijn verwerkt en het feit dat er weinig bouwsporen zichtbaar zijn. 

De drie vensters die zichtbaar zijn dichtgezet hadden een beperkte hoogte van ongeveer 

180 centimeter.

12.  De verzakking richting de steeg is vooral zichtbaar halverwege de steeg. Hier is ook aan het 

gebruik van gekruiste muurankers te zien dat men moeite had de muur te stabiliseren. 

Het lijkt erop dat dit pand oorspronkelijk éénlaags was, te oordelen naar de muur ook 

mogelijk 14de-eeuws, en dat men later het pand heeft verhoogd met een verdieping. Het is 

mogelijk dat de verzakking het gevolg is van deze verhoging.

13.  Zie als voorbeelden onder andere de Vergietensteeg, de Meerminnensteeg en de Houtza-

gerssteeg.

14.  Het lijkt niet toevallig dat men alleen steunbogen heeft aangebracht ter hoogte van de 

voor- en achtergevel van beide panden langs de steeg. De dikte van de zijmuur van Ou-

destraat 85 bedraagt ongeveer 40 centimeter tot op de hoogte van de eerste verdiepings-

vloer. Daarboven verjongd de muur naar enkelsteens, dus 26-27 centimeter. Dit is vermoe-

delijk ontoereikend voor de zijdelingse druk die de steunbogen over kunnen brengen.  
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15.  Zie noot 13.

16.  Bij de Houtzagerssteeg is bekend dat de zijmuur van Oudestraat 162 tot een hoogte van 9 

meter ruim 60 centimeter dik is (twee-steens).

17.  Er zijn meer gelijkenissen met de balklaag in Burgwal 96. Zie ook noot 9.

18.  Van den Hoven, Oudestraat met achtergrond, 34-36.

19.  Denig, C., Van aakschipper tot Zwikker. Gids van historische beroepen (Utrecht 2004) 83.

20.  Ibidem, 91.

21.  O.A.K inv. nr. 338, staat van eigenaren, bewoners ongeveer 1590. (Mogelijk opgesteld om-

streeks 1575).

22.  O.A.K inv. nr. 1389, register van haardsteden Cellebroedersespel 1640.

23.  Zie onder andere de Kolperstraat 4 in Den Bosch en het Wanthuis Scharlaken aan de 

Choorstraat 1-5 te Utrecht.

24.  R.A.K. inv. nr. 100, 11-08-1725, folio 189.

25.  Deze informatie over de eigenaren tussen 1832 en 1971 is gevonden in het kadastraal ar-

chief. De informatie over de huurders die in deze periode van het pand gebruik hebben 

gemaakt is niet volledig en alleen genoemd ter verduidelijking van sommige perioden. Als 

einddatum binnen de bewoningsgeschiedenis is bewust gekozen voor 1971. Het zwaarte-

punt van dit artikel ligt dan ook bij de vroegere historie van het pand.   

26.   De genoemde plattegrond van Huis Lemker die K. van der Kamp maakte is te vinden in het 

SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief te Kampen.
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