OUDE GEBOUWEN IN KAMPEN.
Als kenner van de oude gebouwen en hun geschiedenis is
A. J. Reijers onovertroffen en onvervanqbaar. Het is jammer,
dat zijn werk verspreid is over taIrijke artikelen in tijdschriften
en 'kranten, en we er niet op mogen rekenen, dat dit alles
spoediq wordt gebundeld of samengevat. Bovendien is heel
wat van zijn werk, hoe leerzaam en interessant ook, nog nooit
openbaar gemaakt. In Ihet volgende wordt een deel van deze
aantekeningen uitgegeven. Zoveel unoqelijk is het door Reijers
neergeschrevene gevoIgd, maar vaak was het nodig te hekorten
of aan te vullen. Ook is niet verzuimd andere auteurs aan te
halen. We Iaten de schrijver, of zijn bronnen, met hun eigen
woorden spreken, maar moeten ook weI eens aan afwijlkende
meningen een plaats geven.
Op deze wiiee hopen we de harde werker Reijers te eren,
en ons tevens te hoeden voor de weI eens voorkomende wijze
.van doen om over Oud-Campen te schrijven, zonder melding
te maken van de bron, die werd ge!bruikt, en dus van de man
of de vrouw, die Ihet historisohe werk eiqenlijk verrichtte. Een
tweede euvel, dat gesignaleerd moet worden, is het overschrijyen van onjuistheden uit ge1heelverouderde boekjes en artikelen. Door zulke beunhacenj worden allerlei misverstanden
voortdurend in Ieven gelhouden.
Men mag aannernen, dat deze aantekeninqen qeheel vallen
binnen het bestek, dat Frans Walkate uitgezet had. Welke
gedachte was het, die Ihem leidde rbij zijn jarenlang geduldig
en steIseImatig verzamelen van wat nu in het Archief der Nutsspaarbank bijeen is? Het verieden van onze stad onderzoeken,
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en de resultaten van dat onderzoek brengen aan de burgerij,
waaronder oak de jeugd begrepen wordt. En daarbij _.....,het
zijn zijn eigen woorden _.....,aIle aandaoht schenken aan de
periode, waarin 'het "Nut" groeide en werkte. Ook aan de
geestelijke en culturele sfeer, waarin dit Nutswerk, in het bijzonder in deze stad, tot ontwikkeling is gekomen.

1. HUIS~VAN SPENGLER.
In 1878 sohreef Mr. J. Nanninga Llitcerdijk (Kamper Cou~
rant van 20 Mei) een stukje over muurschilderingen, die ontdekt waren in het Ihuis, behorendc aan de heren Bessem en
Hoogenkamp, siqarenfabnkanten, en voor 1874 bewoond door
Jhr. Van Spengler. Omstreeks 1880 is het verbouwd, en thans
beslaat het de beide in vorm veel overeenkomende percelen
Burgwal 80 en 81, waarin o.a. gevestigd zijn het kantoor der
Amsterdamsohe Bank en 'het makelaarskantoor van de heer
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G. J. Vos. Op de rnuursohilderinqen komen we nog terug.
Eerst is het zaak na te gaan wat Nanninga Uitterdijk meedeelde over dit ihuis, dat Ihij een van de weinige oude herenhuizen in Kampen noernt. Juist in verband met de verbouwing
was hier een stevige stenen toren, met stenen trappen en ge~
welven, die vroeger hoven de huizen uitstak en vanwaar men
de hele stad kon overzien, maar die in deze tijd zijn bovendeel
reeds kwijt was, en met zink was afqedekt, door de verbouwers
afqebroken.
"Bij de verbouwing van ihet bovenqenoemde huis ontdekte
men twee bovenkamertjes, zonder eniq lioht, tussen twee binnenrnuren gelegen. Het bestaan van 't ene dier kamertjes was
totaaI onhekend en bleek eerst door het weghreken van de
muur, die het van het andere, lhet voorste karnertje, scheidde,
en dat in bijna een mensenleeftijd niet was geopend geweest.
Op de buitenste gemeensohappe1ij'kezijwand dezer karnertjes,
thans een binnenmuur, maar vroeger blijkbaar een buitenrnuur,
heeft men muurschilderinqen ontdekt."
De sohrijver is van rneninq, dat dit huis een soort kasteel
of stins is qeweest, zoaI~ men die vroeger meer in de steden
aantrof. Verder deelt hi] mee, dat in de tuin de plaats bekerid
was, waar zich de ingang beyond van een onderaardse gang,
die onder de Morrensteeg door zou geleid hebben naar het
huis-Lemker in de Nieuwstraat, eveneens een versterkt huis
met toren. Ik geloof, dat we beide meningen, die omtrent de
kasteelhuizen en omtrent een onderaardse verbinding daartussen, met reserve moeten besohouwen.
Er is een brief, die C. H. van Fenema op 24 [anuari 1903
aan Reijers sohreef. Beide mannen hebben meermalen over het
oude Kampen gecorrespondeerd. Van Fenema had aIs gym~
nasiast liefde voor de stad en haar historic gekregen; op jeuqdige Ieeftijd had hij er vee! wetenswaardiqs over in druk doen
verschijnen. Maar ook daarvan is helaas het meeste moeilijk
bereikbaar en bijna vergeten. Van Fenerna schrijft over het
huis, toen bewoond door de Weduwe Bessem en de heer
A. A. J. Hoogenkamp.
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Hij vertelt o.a. dat, waar in de Broerstraat de siqarenfabriek
staat, zieh vroeger een tuinmuur bevond en dat daarachter een
grote tuin iheeft ge1egen. Van die tuirnmuur spreken ook nu
nog Dude Kampenaren, maar er dient bij gezegd, dat de oudste
platteqrorid van Kampen, die voldoende nauwkeurig is (die
van Utenwael, van 1598), hier reeds een open ruimte laat zien
tussen het ihoekhuis aan de Burgwal en dat Ibijde Nieuwstraat.
Men raadpleqe, ook voor het volgende, de hierbij afgedrukte
sohets, gmtendeels naar een ruwe situatietekeninq van Reijers,
die evenmin aIs de sohetsen 'bij de straks te bespreken qebouwen, aanspraak wil maken op de nauwkeurigheid van een
plattegrond.
Verder deelt Van Fenema mee, dat men bij het planten van
een pereboom op -+- 1 m diepte een Dud kiezelpad had gevon~
den; dat misschien naar het huis-Lemker gelopen heeft. En
daarna vermeldt hij het bestaan 'van een onderaardse gang,
die van de Broerkerk naar het huis~Lemker ZQU gelopen hebben, onqeveer ter plaatse van de lijn a-b.
Reijers tekende hierbfj aan, dat beide verbindingen hem
Iegendariseh voorkwamen. In 1938 schreef hi], dat in de nazomer van het voorafgaande jaar een wic:helroedeloper naar
zijn aanwijzing een onderzoek instelde naar de gang, waaraan
hij nog steeds geen geloof kon heohten. Op een terreinschets
tekende hij aan, welke ridhtinq (van p uit, zie de schets ) werd
aangewezen, en voegde er nog bij, dat deze richting van de
onderstelde gang wel, via St. [acobssteeq en Morrensteeq,
naar het huis-Lemker duidde. lk voeq er bi], dat deze gang
noch door opgraving, nooh door peiIing aangetoond is, dat
verwarring van "gangen" met beneden de oppervlakte qeraakte "ganget)es" (gevolg van ophoging) mogelijk is, en dat oud
metselwerk onder de oppervlakte ook kan behoren tot eeuwenDude rioleringen, zoals die b.v. te Middelburq en 'bij het klooster- Windesheim zijn gevonden. In dezel£de tuin- Van Spengler
is enige jaren geleden een grote qemetselde kruisvorrniqe en
overweIfde regenhak gevonden. De bouw wees er echter niet
op, dat deze van bijzonder ,hoge ouderdom was.
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Van Fenema vermeldt ook de traptoren. die hij achthoekig
noernt, en spreekt van een houten trap. Maar Reijers merkt

hierbij op, dat de architect De Graaf. die het huis verbouwde,
van een stenen trap sprak. Bij deze verbouwing werd het dak
van beide delen van het 'huis vernieuwd, maar de rornprnuren
bleven grotendeels staan, behalve dan de traptoren met zijn
wenteltrap. De heer Vos was zo vriendelijk hieraan toe te
voegen, dat bij deze verbouwing de huizen, ten koste van de
tuin, dieper zijn gemaakt; de beide delen van het oude huis zijn
door een betrekkelijk dunne wand gescheiden, maar naar de
zijde van het houtpakhuis (vroeger het koetslhuis van het nuisVan Spengler) is de muur nog -+- 80 em dik.
Op oude plattegronden komt deze toren niet voor; wel heeft
een huis, dat ongeveer ter plaatse van het huis-Lekkerkerker
heeft gestaan, een toren. Nu bevond zieh op de historische tentoonstelling, die in 1882 te Zwolle qeheuden werd, een tekening in Oostindische inkt, bezit van de Ver. v. Ov. Regt en
Geschiedenis, die in de catalogus onder nurnmer 297 aldus
wordt omsehreven: "De woning van Ds. Petrus Hollebeek en
gezicht op het H. Geesten-qasthuis, door C. Pronk, 1732."
VVe geven er een reproductie van, naar een foto, die op het
Archie] der Nutsspaarbank berust. Petrus Hollebeek was volgens de "Naemketen" van Moonen (1807) van 1724 tot 1732
predikant te Kampen, en vertrok toen naar Amsterdam. Van
het H. Geest-Gasthuis hebben we een tekening van Remmers,
maar deze geeft een geheel andere voorstelling, en op de
achtergrond verrijst de Nieuwe Toren. Als ik mij niet verqis,
woonde Ds. Hollebeek in het ihuis-Van Spengler en gaf de
tekenaar een afbeeldinq, die genomen werd in de tuin, terwijl
rneer naar rechts, behalve een hoekhuis, diet hoge dak en de
steunberen van de Broerkerk te zien zijn. Als dit zo is, kan
deze tekening ons iets leren omtrent de ouderdom van het
gebouw; de beide geveltjes aan weerszijden van de toren vertonen de kenmerken van de Iaat-qotiek. die ook in andere
Kamper geve1s van de 15e en 16e eeuw zichtbaar zijn. Het
huis dateert uit de Katholieke tijd; de tor en was geen verdedi152
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gingswerk, maar een sieraad.
Nanninga Uitterdijk zag in een voorkamer aan de balken
meerdere met zwart op eikenhour getekende wapens, waaronder dat van het bekende Kamper geslacht Kuinretorff. Hi]
schatte, dat de scihilderingen uit de 15e eeuw waren en stelde
zich voor, dat alles vanwege de Rijksadviseur in tekening zou
gebracht worden. In afwachtinq daarvan gaf hij een vrij uitvoerige besohrijvinq van de schildermqen, die mogelijk eens
een huiskapel versierd hadden. Ze vertoonden - en nu volgen
we letterlijk de besclhrijving "": de maagd Maria met het kind

J ezus op de arm, in purperen

kleed en blauwe mantel, Flinkvan
tekening; aan 'haar reohterhand liggen een monnik en een non
geknield, in biddende houding naar haar opziend. Ze zijn
gekleed in witte klederen met zwarte overklederen; enigszins
verder aan dezelfde kant ligt een vrouwenfiguur. Een band,
van deze figuren slingerende naar Maria, vertoont de woorden: Sancta Maria ora pro nobis. Ter Iirrkerzijde van Maria
vertonen zich twee onduidelijke, gesdhonden mansfiguren, terwijl verder links daarvan een hoogte is, waarop een kluis gebouwd is, welke door een hekwerk is omgeven. Uit deze kluis,
die in de schaduw van enige bomen staat, komt een monnik
in bruine pij gelopen, terwijl achter zijn kluis zioh een slot
met torens en tinnen verheft. Op de tinnen vertonen zich een
mannen- en een vrouwenfiguur, die schijnen te kijken naar een
verder links geplaatste evenredig veel qrotere voorstelling, een
£link getekende St. [oris, gezeten te paard en strijdend met de
draak. St. Joris, zowel als zijn paard, zijn toegerust voor een
tournooi, en de ridder, in volle rusting, steekt zijn lans met
zekere hand in de muil van het monster.
Of er verband tussen deze drie voorstellingen bestaat? Het
middelstuk is zwakker dan de beide zijstukken. Waren er
vroeger drie vertrekken, ieder met een beschilderde wand, of
was het een altaarversierinq, een soort van trypticon? En hoe
komen deze reliqieuze schilderingen in een particulier huis,
terwijl de verlichting geiheel onvoldoende is?
Gelukkig kon de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, bij
11
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schrijven van 5 [uni 1950 berichten, dat een afbeeldinq van
deze schilderinqen in het archief van deze dienst aanwezig is.
Indertijd is blijkbaar ter plaatse een calque op ware grootte
opgenomen; ze is vrij onduidelijk en wegens de grootte .moeilijk hanteerbaar. Naar deze calque is een gekleurde tekening
vervaardiqd (groot 22.5 X 67 cm), die bij benadering de oorspronkelijke tekening weerqeeft, en waarvan we een Iotoqrafisohe reproductie mochten ontvangen. Met grote erkentelijkheid vermelden we ihier het door qenoernde dienst verrichte
opsporingswerk. Bovendien was Mej. H. M. v. d. Berg, wetenschappelijke assistente bij de afdeling Beschrijving van deze
dienst, zo welwillend om een ornsohrijvinq van het tafereel te
geven. WeI komt ze in hoofdzaken overeen met die van Mr.
Nanninga Uitterdijk, maar op enkele punten wijkt ze er van
af, ofgeeft ze belangrijke aanvullingen. Vandaar, dat een deel
letterlijk overgenomen is. "De schilderij vertoont van links
naar redhts: een geknielde vrouw in burqerdracht, een qeknielde man in burqerdracht
en een geknielde vrouw in reliqieus
habijt, allen als stichters in vrij klein formaat weergegeven,
ten opzichte van de rechts daarvan zittende (?) H. Anna, die

Maria met 'het Kind op de arm draagt. Links van deze "Anna~
trits" en hoven !het'hoofd van de reliqieuse rolt zich een schriftlint met: Sancta Maria, ora pro nobis. Reohts van de Annatrits is de H. Christofoor voorgesteld, met het Christuskind de
rivier doorwadend: reohts van hem de kluizenaar. Verder
reohts wordt de strijd van St. Joris met de draak uitgebeeld,
met op de achtergrond 'het kasteel met de koning en zijn dochter, Geheel rechts op de rots ziet men ihet meisje nog eens
afgebeeld. "
In het Aartsbisschonpelijk Museum te Utrecht bevindt zich
een fraai eikerrhouten beeldje, St. Anna ten drieen voorstellend.
en uit Kampen afkomstig; de schenker, H. C. Vcrheul, was
van 1861~1863kapelaan te Kampen 1). St. Anna was de patrones van het oude Rijnschippersgilde in deze stad, en het St.
1)
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Verzamelwerk "Overijssel" (1931). p. 642, met afbeelding.

Anna-convent was het klooster der Ceiiezusters op de Ihoederweg, waar een der altaren gewijd was aan deze heilige.
In Elburg werden in 1949 fresco's uit de 15e eeuw gevonden
in een huis aan de Smeesteeg, met een beschadigde Christophorusfiguur 2). Het Christuskind zit op zijn schouders en
rechts ziet men de kluizenaar, die met een lantaarn de weg
wijst, terwijl de Christusdrager
door de rivier waadt.

II. HUIS-LEMKER.
Nu het huis in de Boven-Nieuwstraat, waarin indertijd de
Boazbank was gevestigd. Het staat wat naar achteren, valt
niet op, maar heeft, evenals versohillende van zijn vroeqere
bewoners, een merkwaardige gesdhiedenis. In de 1ge eeuw
woonde er de familie Lemker. Door een grote tuin, met tuinmuur aan de Morrensteeg, was het gescheiden van het herenhuis ter plaatse van de Gereformeerde kerk aan de Burgwal,
waar de familie Rambonnet woonde (verwant met de Lernkers). In de eerste helft van de 1ge eeuw wooride 'bier J. J.
baron Gansneb genaamd Tengnagel (t 1836), in de Franse
tijd J. G. R. Op ten Noord, de ontvanger der geestelijke goederen; zijn weduwe bewoonde het, toen koning Lodewijk in
1809 de stad bezooht en lhier logeerde. In de eerste helft van
de 18e eeuw was eigenaar burgemeester Joan Beeldsnijder
Steenbergen; Op ten Noord was een bloedverwant van zijn
echtgenote. Lid van een bekende regentenfamilie, waartoe ook
baron Anthony Beeldsnijder Steenbergen behoorde, die in
1676 "op zijn doodbedde" aan de stad Kampen 600 pond
metaal schonk met het verzoek, om daarvan "ten profite van
de stad en tot syner nagedachtenisse" een stuk geschut te
laten gieten.
Mr. Frans Lemker, die in 1858 stierf, was van 1824 tot 1843
burgemeester van Kampen geweest. OOk v66r 1824, toen men
tien jaar lang het instituut der tijdelijke burgemeesters kende.
2)

Kamper Nieuwsblad 22 Nov. 1949. met afbeelding.
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had hij evenals b.v. J. J. Gansneb Tengnagel
en J. N. Bijsterbos, de stad bestuurd, en in de F l'anse tijd was hij van 1812~
1813 maire geweest. In 1818 had hij koning Willem I ont-

vangen, toen deze de stad bezocht en zijn belangstelling voor
de toestand van de IJselmond toonde. Ook hij stamde uit een
reqentenqeslacht, waartoe Caspar Henrik Lernker behoorde,
griffier del' Staten van Overijsel, die in 1681 huwde met de
weduwe van de zoeven genoemde Anthony Beeldsnijder. Een
mooi portret van burgemeester Frans Lemker, door de Belqische kunstenaar Henri Leys geschilderd, werd enige jaren
v66r 1940 in Kampen te koop aangeboden; het blijft jammer,
dat noch de stad, noah een particulier van deze gelegen'heid
gelbruik hebben gemaakt.
NIE.UW~TRAAT
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Het huis in de Boven-Nieuwstraat is echter in vroeger jaren
ook tijdelijk bewoond door een andere Iamiiie. Het is ihet ge~
boortehuis van de bekwame, werkzame en onrustiqe Johannes
van Vloten, later professor aan het Athenaeum te Deventer.
maar in 1867 ontslagen. Hij was in 1818 te Kampen geboren,
waar zijn vader Ds. W. van Vloten sedert 1814 in functie was;
zijn moeder Martha Spree was een dOClhtervan de garnizoens~
commandant. In 1883 bezocht de 65~jarige Kampen en hield
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er een voordracht voor de "Vereniging voor alqemene belangen", waarin Ihij ook dankbaar stilstond bi] hen, die them in
zijn jeugd niet alleen wat leerden, maar ook opgevoed en beschaafd hadden: de oude schoolmatres in de Boven-Nieuw-

straat, die hem de letters leerde, de voortreffelijke meester
Kooiman, die school hield in het koor van de Broerkerk, en
Van Wijk, vader en zoon, leiders van het instituut op de
Koornmarkt. Wie zal het ihem euvel duiden, dat hij nog even
stilstond bij de herinnering aan een "zaclhtblauw oog" en een
"blonde lok": de weg naar meester Kooiman leidde immers
langs de Franse meisjessohool. Hoe herinnerde hij ziclh noq,
dat de oude Van Wijk de school van Kooiman binnenstapte
en er aan de hand van een pas ontvanqen brief de daad van
Van Speyk bekend maakte. Ook spreekt hij over het ouderlijk
huis "van burqermeesterlijke herkomst", met zijn deftig voorpleintje, Ianqe gang, prettige tuin "en eigenaardig torentjen,
vanwaar men den ganschen vlakken omtrek overzaq, en dat
later zoo wanstaltig verrninkt werd, om thans voorgoed te verdwijnen ".

Hier hebben we dus weer een torentje, en het is opnieuw
Van Fenema, die daarover en over het huis een vrij uitvoerige
beschouwing schreef, omstreeks 1900, teen er de Weduwe
Lemker (tot haar dood in 1908) woonde, die hem in staat
stelde om ook nader kennis te maken met een fraaie collectie
schilderstukken. Hij gaf niet alleen een schets van dit torentje, maar tekeride aan, waar de sohilderijen hingen, en van
welke meesters ze afkomstig waren. Deze collectie-Lemker is
later verkocht, en ten dele terecht gekomen in het Rijksmuseum
te Amsterdam (Kamper Courant van 8 Augustus 1909).
Zo vond men hier twee Farnilieportretten. van de familie
Tolling en de Familie Herweyer, omstreeks 1683 geschilderd
door Steven van Duy:ven; Gerbrand van Eekhoudt had de
kinderen der familie Tolling afgebeeld. Er was ook een kleine
Avercarnp en verder hingen er stukken van Rogman, P. van
Noort. Jan de Wet, Savery, Vollenlhove, Klaas Molenaar.
Molijn, Gillis de Bergh, Jan van de Velde, Frans de Hulst,

157

A. van der Werf (een copie naar Murillo).
Cornelis Beelt,
Isaac W'illaerts,
Maria Oosterwijk,
Knibberqen,
Mommers,
Egbert van der Poel en Janson. Een voor een provinciestad
weI zeer veelzijdiqe verzameling!
En dan gaf Van Fenema een sohcts van de achtergeveI. die
tweedelig was; op de rechterhelft verrijst een achtkantig torentje. Tot --t- 1840 was het een door leien gedekte toren geweest,

maar deze had plaats gemaakt voor een kleine koepel, waarin
een verrekijker geplaatst was. die gelegenheid bood om zelfs
Zwolle te observeren. Een luik in een platform gaf toegang
tot dit koepeltje, maar een trap ontbrak, zodat een losse ladder
moest worden gebruikt. Ook van deze achtergevel kunnen we.
dank zij ihet Nutsarchief. een afbeeldinq geven. Het torentje
en de daarin aangebrachte kapellen waren met zink bekleed.
Uit alles blijkt, dat we dit bouwsel nag minder dan de toren
bij het huis-Van Spengler een verdedigingstoren bi] een versterkt huis mogen noemen.
In 1475 kwam koning Ohristiaan I van Denemarken, teruqkerende uit Rome, onverwaohts in Kampen. Door de Venepoort kwam hij de stad binnen en bereikte ..syn herberqhe",
zonder dat de bevolking Ihet eerst merkte, omdat allen uitqelopen waren, aangezien men juist processie hield, Dit verhaalt
Arent toe Boecop in zijn kroniek. Moulin vertelt (Kamper
Courant 5 September 1836). dat de koning logeerde in de
Nieuwstraat, bij de Morrensteeg (Wijk II No. 132); in de
Kamper Courant van 17 J uni 1849 wordt gezegd. dat hij acht
dagen verbleef in het huis... thans bewoond door Mr. F. Lemker". Nu moeten we tegenover mededelinqen, dat de bekende
die en die vroeger daar en daar zou gelogeerd hebben, voorzichtigheid betrachten. Van Fenema spreekt hierover niet,
maar noemt het huis-Lernker kortweg het 'huis-Morre 3). We
kunnen alleen maar een paar vermoedens uitspreken. In de

3) In zijn Schetsen uit het Verleden, No. XIV. over Ds W. van Vloten.
Op de hoek van de Morrensteeg woonde indertijd de blinde rnajoor
Serraris. Een kunstig gesneden voorzittershamer. in gebruik bij de Openbare
Leeszaal, is van hem afkomstig.
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VOORMALIG

HUIS LEMKER (achterzijde)

14e eeuw woonde er in Kampen een zeevarend ges1acht Morre,
en dan wordt ook de Morrensteeg
genoemd en de in het ver-

Iengde daarvan ge1egen Morrenrbrug. Het is wel aannemelijk,
dat deze Iamilie Morre gewoond heeft bij de steeq, die naar
haar genoemd is. In de 15e eeuw wordt meerrnalen een Berend
Morre genoemd, die weer op Ncord-Europa en ook op Frankrijk veer. Het is dus niet onrnoqelijk, dat de Deense koning
gastvrijheid genoot bij een man, wiens zaken hem voortdurend
in aanraking bracht met het land, dat de toegang tot de Oostzee bewaakte en er tol [hid.
Ill. TIMMERTOREN
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We gaan nu naar het huizenblok, waartoe het Postkantoor
en de societeit het Collegie behoren. Op de terreinschets kan
men zien. dat hier omstreeks 1840 de stadsarchitect woonde,
de verdienstelijke Nicolaas Plornp, die in 1825 A. M. Sorg
opgevolgd was. Het huis van Plomp lag aan de Oudestraat,
maar was aan de achterzijde verbonden met een oude vestinqtoren, waarin de architect oorspronkelijk zijn kantoor had. Dat
was de timmertoren, de voorloper van 't bureau van Gemeeritewerken, in vroeger eeuwen ook wel de "fabriek" genoemd. Dat
deze toren de oude Leeuwentoren zou zijn, waarin de stad in
1477 en daarna leeuwen en hun jongen verzorgde, is niet
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moqelijk. Want dit buiten de Vispoort gelegen grote rondeel
was in 1732 qeheel gesloopt, volgens Moulin, die de oude
vestingwerken goed gekend heeft (Kamper Courant 19 Dec.

1836). N aar de IJ selkan t lagen de tuin van de architect en een
terrein van Gemeentewerken, en naast het huis van Plomp
vond men de oude Nutsspaarbank. Het was Mr. Ennema, die
in de Kamper Almanak van 1941~'42 de vraag beantwoorddc,
waar deze in 1821 geopende instelling gestaan had. Het antwoord luidde: op de plaats van het tegenwoordig Postkantoor,
en een foto op de titelpagina toont ons dit qebouwtje, en tevens
het huis van Plomp. Men noemde het de Cijnskelder: de
betekenis van deze naam wordt in het genoemde artikel verduidelijkt. Naast deze Cijnskelder stond de voormalige Hoofdwacht; 'het is in dit gebouw, dat Plomp vermoedelijk een onderdak heeft gekregen.
Heeft de stad op deze plek al lang een werkplaats gelhad?
Van Toe Boecop weten we, dat de leeuwen en !hun jongen niet
aileen bewaard werden in de "Leeuwentorren", maar ook op
de "plaese daer dye stadt timmerlieden staen ende tymmeren".
In 1620 geeft de Raad verIof om een sohip te mogen bouwen
bij de Paardesteiger, "bij de Stadstimrnertoren". En in 1623
wordt bepaald, dat vissers, die op ongeoorloofde wijze vis
vervoeren, de kans lopen, dat hun sc'huit naar de Paardesteiger
wordt qebracht en hun kaar daar door de stadstimrnerman zal
worden stukgeslagen. Uit een en ander blijkt, dat er niet overal
aan de "Welle" voor een schip voldoende diep water was,
maar dat er meerdere steigers waren voor het laden en lossen.
De Paardensteiger stond niet ver van de IJselbrug en moet niet
worden verward met het Paardenwed, een eind verder stroornaf, waar men de paarden kon wassen.
Dat Nicolaas Plomp in dienst van de stad en ook ten behoeve van andere dnstanties veel en goed werk heeft gedaan,
willen we met enkele voorbeelden toelichten. Vooreerst kwam
in zijn tijd de aanleg van de kribben voor het Kete1diep tot
stand, en het zal daarvoor zijn geweest, dat hij breeder in de
orde van de Nederlandse Leeuw werd. Een ander belangrijk
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werk was de opruiming van de oude vestinqwerken in 1837 en
volgende jaren en .het maken van plannen om de vrijgekomen
ruimte op de juiste wijze te besteden 4). Zo werden in 1838
de stadsmuren van de Botervats- tot de Louwenpoort afqebroken en werd een bolwerk aldaar tot een plein gemaakt,
het tegenwoordige
Van Heutzplein. Er werd een begin gemaakt met de aanleq van plantsoenen. In 1840 prijst men het
genie van Plornp, die zo goed partij koos van het terrein en
de Zwolse wandelingen in de schaduw stelde. Dit zag in !bet
bijzonder op 'het terrein ter hoogte van de Brunneper haven.
en de latere qasfabriek, waar een parkaanleg was voltooid,
en een Chinese tent uitzicht bood op de runrnolen van Werff,
die ook al lang verdwenen is. In 1848 wordt de nieuwe aanleg
buiten de Cellebroederspoort
genoemd.
Toen in 1847 de nieuwe synagoge werd ingewijd, werd aan
Plomp voor zijn belangeloos
werk dank gebracht. De in
Griekse stijl gebouwde Lutherse Kerk, in 1843 voltooid, die
de in 1841 afgebrande kerk verving, was eveneens naar zijn
plannen gebouwd. Ornstreeks 1840 'had hij het Stadhuis ver-

bouwd.
Door Ihetopruimen van de muren en bolwerken aan de Ijselkant omstreeks 1840 was er ook ruimte gekomen in de buurt
van de Marktgang, die teen naar de pas weggebroken poort
ook wel de Marktpoort werd genoemd. Plomp kreeg er een
tuin, en aan de andere kant, vroeger het bolwerk van Mr. F.
Lemker, die er een theekoepel had, werd de societeit de Harmonie in 1847 ingewijd, die haar bijeenkomsten hield in het
lokaal IJ selzigt.
Hiernaast vond men het telegraafkantoor, met witte gevel
en balkon, de varkenswaag, enz."
Op een steendrukplaat, naar een tekening van J. J. Fels,
4) In de Kamper Courant van 4 September 1837 kan men lezen, dat
de afslag van zeevis verplaatst werd. Men had het gebouwtje met zljn
twintig kolommen opqelicht, voortgekruid en bij de Melkpoort weer neergezet. "Deze welbestuurde beweging werd in ruim twee uur tijds volbracht,
en op een afstand qezien, geleek het een reuzenschildpad, die over de
kaai kroop."
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omstreeks 'het midden van de 1ge eeuw gemaakt, zien we dit
alles, maar dan is de tuin van Plomp verdwenen.
Plomp [ieeft
hier. bij de brug, ter plaatse van de afgebroken Vispoort, die

in uiterlijk met de Koornmarktspoort overeenkwam, twee huizen gebouwd: de lange en smalle Kaarscnlade, een bierhuis,
en het Zaaddragershuisje,
waar de zaaddragers onder hun
commandeur Willem Lamibef'ts vergaderden. In 1909 zijn ze
weqqebroken. Hier was, in de Kaarsenlade, de oud-zeeman
Van Ommen jarenlang kastelein geweest. De bezoekers van
deze gezellige taveerne dronken er "Kamper proef" uit de
bierbrouwerij "de Wereld".
IV. DE TRIJPFABRIEKEN.
Toen de minister van oeconomische zaken in de Bataafse
Republiek in 18QOKampen bezocht, tekende hij in zijn journaaI aan, dat er ook enige "trij'P~fabrijken" waren. Verder
spreekt hij over de Iabricatie van damast, linnen, langet of
kant, duffel, dekens, maar kan niet verihelen, dat deze weefindustrieen zeer in verval waren. In 1838 vernernen we, dat
er toen vier trijpfabrieken waren, en dat deze vroeger met
honderden getouwen hadden gewerkt. Ook uit andere bronnen
b1ijkt, dat de trijpweverij in Kampen een bloeitijd 'heeft gekend.
We hebben een besluit van de stedelijke regeling van 1736,
waarin nauwkeurig de rechten en plichten van hazen en knechten, in de trijpweverij werkzaam, worden genoemd 5).
In de tweede helft van de 1ge eeuw waren er in deze stad
nog twee trijpfabrieken, die van de firma's Galle en Bosc,h.
We zullen ze achtereenvolgens bespreken.
De naam Galle wordt 'het eerst genoemd in 1696, wanneer
deze nit Frankrijk gevluchte Protestant vergunning krijgt om
een trijpfabriek op te richten, mits deze werk geeft aan 25 tot
30 getouwen. In de 1ge eeuw is het P. H. Galle, die de oude
5) Verslagen en Meded. der V. v. Ov. Regt en Gesch.. 55e stuk, p. 34.
Aldaar ook de namen van twee trijpwevers, die in 1596 burgers van Kampen werden.
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H. J.
Galle de leiding. De Fabriek stond in de Groenestraat, onqeveer op de plaats, waar nu twee lag ere scholen in een groot
gebouw ondergebraeht zijn. In het midden van de .1ge eeuw
yond men hier de Stads-Armenschool, met een bewaarsehool
er naast, daarna de woning van het sehooIhoofd AlliroI en die
van de familie Galle, terwijl achter deze woningen de trijpweverij
werd gevonden. Later is deze verplaatst naar de Burgwal
hoek Papensteeg (nu Sehoolstraat), maar in 1892 werd ze
opqeheven.
industrie

tot nieuwe bloei bracht

en later had Mr.
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In 1842 gaf de koning voor vijf jaren oetrooi aan P. H.
Galle op een uitvinding, die betrekking had op het vervaardigen van trijpen van versehillende kleuren en grondstoffen;
blijkibaar had deze betrekking op een technische verbetering
in de reeds toegepaste werkwijzen. Op een tentoonstelling te
Deventer in hetzelfde jaar kon het publiek darnasten tafelgoed
uit deze Iabriek bewonderen 6).
In 1931 noteerde Reijers enkele aardiqe bijzoriderheden,
opgetekend uit de mond van Dries Klooster, die met dit bedrijf
blijkbaar goed op de hooqte was. Men weefde in de fabriek
trijp, dat met figuren bedrukt en geplet werd. Verder had men
er een zwartververij en een spinnerij. Omstreeks 1860 maakte
men er duffel- en gesneden Doornikse tapijten, waarvoor de
6) Van der ,Aa, in zijn Woordenboek (dl. VI, p. 251) weet nog mee
te delen. dat de schering van het te Deventer qetoonde tafeIIaken meer
dan 11000 draden telde, en dat men voor de vervaardiging drie Jacquard
weefmachines had gebruikt. Verder, dat het verleende octrooi betrekking
had op het maken van trijp. waarin gekleurde bloemen geweven waren,
en er dus niet op waren gedrukt.
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heer Galle weyers uit Delft liet komen. En verder werd er
damast gemaakt. De Iabriek werd gedreven door twee paarden, die aangedreven werden door de "startjonge", maar toen
men naar de Burgwal verhuisde, kwam er een stoommaClhine.
Nu nog iets over de oudere gesdhiedenis van dit stukje
Kampen. In 1422 nam de bisschop yah Utrecht de zusters van
Sint Agnes buiten Kampen "op den Vloetdyc" onder zijn bescherming. Het woord "buiten" Ieert, dat Burgwal en Burge!
toen nog de omlijsting van de stad vormden. Dat was ook nog

zo in 1450, toen de "ministersche" of leidster van dit klooster
(van de derde orde van St. Franciscus ) schenkingen in ontvangst nam, en eveneens in 1456, toen het een eiqen kapel en
een begraafplaats verkreeg 7). Maar een tiental jaren later,
toen de Singe! gegraven was en de nieuwe muren gebouwd
werden, lag het St. Agnetenhuis binncn de stad.
Omstreeks 1580, toen de grote omslag op politiek en kerkelijk gebied het door de zusters verlaten klooster in handen Van
de stad bracht, zal het voor andere doeleinden in gebruik zijn
genomen.
"De kerk van de Waalse gemeente schijnt aanvankelijk te
zijn geweest die van het voorrnaliq St. Agnesklooster op de
Vloeddijk". Aldus schreef Mr. Nanninga Uitterijk in 1904 8).
Ik geloof, dat we met zekerheid kunnen zeggen, dat de
Waalse gemeente hier een tijdlang ter kerke is gegaan, voordat ze dit deed in de kerk van het St. Anna-klooster aan de
Broerweg, nu de Doopsgezinde kerk, die ze qebruikte tot de
opheffing der Waalse gemeente in 1818. Want in de raadsresolutien van 20 Februari 1738 is sprake van de ruine van de
Oude Walsohe kerk op de Vloeddijk, naast de paardenvolmolen, die een minder aangenaam geziciht aanbiedt. In 1798
lezen we van het St. Agnetenklooster, waarvan de vervallen
overblijfsels nog op de Vloeddijk te zien djn 9). En Moulin
schreef nog in 1838, dat het bedehuis der Waalse gemeente
7)
8)
9)
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Register van Charters en Buscheiden,Dl I, p. 14:7,151, 188, 198.
BijdragenGesoh,Overijssel Dl XIV, p. 240.
Tegenw. Staat van Overijsel III, 2e stuk, p. 380.

op de Vloeddijk heeft gestaan, "waar thans de stadsvolmolen
is en de bouwvallen aer kapel nog te zien zijn" 10).
Maar al in 1625 had de Waalse gemeente dit kerkje op de
Vloeddijk verla ten. In 1625 krijqen de lakenbereiders of drapeniers van de stad in gelbruik de volmolen in het Sunte
Agnietenkerkje 11 ); in 1637 is dit kerkje afgebrand 12). Blijkbaar is het niet meer opgebol.lwd, maar heeft men naast de
bouwvallen een nieuwe volmolen geplaatst. Vollen of walken
was een bewerking, waardoor men pas geweven wollen goed
door kneden, treden, plett en (met 'handen, voeten of een molen) dichter en gelijkmatiger maakte, Llit het voorgaande blijkt
dus, dat de firma Galle. welker leden behoorden tot de Waalse
gemeente, Iiaar bedrijf uitoefende op het terrein van het St.
Agnesklooster, later voor korte tijd als Waalse kerk gebruikt
en daarna als volmolen voor de duffelmakers, die in 1630 hun
duffels op ramen mochten hangen op het St. Agneten kerkhof,
waar ze gedroogd werden 13).
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Van de andere falbriek valt minder te vertellen. Zoals de
tekening leert, was deze ge1egen aan de eerste Ebbinqestraat.
10) Kamper Kronyk, DI I, p. 266.
11) Reg. v. Ch. en B. VII p. 235.
12) Moulin, Kamper Kronyk II. p. 254.
13) Reg. v. Ch. en B. VIII, p. 129. Volgens de Kamper Courant van
4 Mei 1843werd de nieuwe bewaarschoolgevestigdin het lokaal der volmolen, "die door het verloop der fabrieken stilstaat",
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Op de reeds genoemde tentoonstellinq, die in 1842 te Deventer
werd gehouden, was trijp te bewonderen uit de Iabriek van

J.

M. Groebitz te Kampen. Later namen de Gebr. Bosch uit
Amsterdam dit bedrijf over. Volgens Dries Klooster werd hier
aIleen geweven met een 25~tal getouwen; de verder behand eling had plaats te Amsterdam, waar deze firma in de Kalverstraat, niet ver van de "Groote Club" een winkel voor trijp en
karpetten bezat. In 1897 werd het bedrijf in deze stad, dat
gesloten was, verkocht, Dit was het einde van de trijpweverij
in deze stad.
Maar in Twente en Brabant is deze industrie, gemoderni~
seerd, weer tot nieuwe bloei gekomen, teen de meubelindustrie
en vooral de Nederlandse spoorwegen van deze stof gebruik
maakten.
De vraag, door welke oorzaken industrien opkomen en ondergaan, is van niet geringe betekenis. Ook aan de hand van
de geschiedenis der bedrijven in deze stad zou men met voorbeelden kunnen aantonen, welke factoren bevordercnd, remmend of dodend waren. Maar zulk een beschouwing hoort in
dit opstel niet nhuis.
In het voorgaande kwamen we Van Vloten, Gansneb Tenqnagel en andere tijdgenoten van burgemeester Lemker tegen.
Nog even willen we hen bekijken, los van hun huizen, maar
als burgers van het voorbijgegane Kampen van koning
Willem 1.
In 1813 en 1814 had de lange brug gedreund onder soldatenlaarzen en paardepoten, teen duizenden Russen en Duitsers
hier de IJsel overstaken om Napoleon te bestrijden. Voor ons
nieuwe koninkrijk werd uit de ingezetenen een op prirnitieve
wijze met pieken ,gewapende landstorm gevorIlld. Uit onze
streek werden ze naar Deventer gezonden, waar de Fransen
nog lang stand hidden. Op de Veluwe noemde men die militie
vanwege haar militaire onwaarde "schapen". Kampen werd
door de passerende troepen op grote kosten gejaagd; de zeer
verarmde stad moest nieuwe schulden maken. In een adres van
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1816 noemen de klagende ingezetenen de lasten zo zwaar, dat
op de dum ..de ondergang der stad en derzelver inqezetenen"
onverrnijdelijk was. Om die ..Kozakkenschuld" te delqen, be-

sloot men een deel van het grondbezit der stad te verkopen,
en weI de landerijen en erven in Kamperveen (negen ervenl ),
Doornspijk, Blokzijl en elders. Deze gaven weI een jaarlijkse
opbrenqst van bijna f 3700.-«, maar men schatte de verkoopwaarde op f 52000.
Er waren zelfs zuiniqe mensen die op :het idee kwamen, om,
nu men voor het nieuwe 'garnizoen een grote kazerne zou
bouwen, dit bouwplan in een Ibestek te brengen met het afbreken van de Buitenkerkstoren en de Koornmarktspoort!
Eventuele protesten poogde men te voorkomen door te beweren, dat de toren van de Buitenkerk bouwvallig en gevaarlijk
voor de omwonenden was, terwijl de Koornmarktspoort qescheurd, ten hoogste gevaarIijk en onherstelbaar 'heette. Meer
bezadigde geesten stuitten deze afbraakwoede. Hun woordvoerder was het raadslid Jurriaan Nicolaas Bijsterbos, de
leerlooier, dezelfde, die met de drukker A. H. de Chalmot en
burgemeester Lerrrker de plechtige huldiging van Will em I in
Den Haag als souverein vorst had bijgewoond.
In 1830 breekt de Belgische ..opstand" uit. De Kamper
schutters worden naar Zeeuwsoh-Vlaanderen gezonden, en
400 lotelingen voegen zich bij het .mobiele leger in NoordBrabant. Voor de schutters, die onder bevel van de commissaris van politie L. J. Temminck stonden, brachten de kinderen
van de Broerschool, dus van de school van K. Kooiman, een
geschenk bijeen, bestaande uit ..200 halve N. ponden zeer
goede tabak", plus voor elke scihutter een boekje met krijqsliederen. In 1832 werd een Van Speyk-herdenkinq gevierd.
Spreker was de Hervormde predikant N. S. Hoek, geruime
tijd voorzitter van het Nut, wiens zoon in 1830 de eerste vrijwilliger was. J. H. van der Dussen, de stads-muziekrneester,
gaf instrumentale en vocale muziek ten beste, en verder werd
er gereciteerd, o.a. door de Doopsgezinde predikant B. Rusburg en R. van Wijk [z., zoon van de bekende instituteur.
r-«,
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Het was P. P. Roorda van Eysinqa, die
dank bracht, ook aan B. Kraal, die een
maakt, de rheldendaad van Van Speyk
gelegenheidslboekje vinden we qedichten,
Eysinga en P. H. Galle. De Phantasia
aldus:
Dierbaar volk!
.s Afgronds kolk

aan aIle medewerkers
schilderstuk :had ge~
voorstellend. In een
o.a. van Roorda van
van de eerste begint

Broeide uit haat,
't Giftig kwaad.

En zo gaat het zeven bladztjden door. Als de schutters in
1834 terugkomen, vlagt de stad. Als ze met schuiten uit Zwolle
kornen, spreekt J. J. Gansneb Tengnagel hen toe 14). Dan gaat
het in optocht over de brug. naar de stad, terwijl de klokken
spelen. Op de Nieuwe Markt heft een kinderkoor onder leiding van de onderwijzer C. Lok een lied aan en daarna bedankt
luitenant Temminck voor de ontvangst. .Dubbelde stof tot
blijdschap gaf het, dat het juist 's konings verjaardag was".
Deze werd besloten met een vuurwerk.
Van vuurwerk gesproken. In 1836. weer op 24 Augustus,
Was er een Ieestelijke avond in de Stads-Herberq, dus in de
Buiten-Societeit. Men, d.w.z. de Kamper notabelen en hun
dames. zou 's konings verjaardag op gepaste wijze vieren. Een
vuurwerk zou er dat jaar niet bij zijn, tot teIeurstelling van het
Kamper publiek, dat van ouds bizonder gesteId is op zulk een
schouwspel.
In de Societeit IS de jonge Leidse student Johannes Van
Vloten als gast aanwezig en Iheeft dan de dwaze inval om
een voetzoeker tussen de deftige dames en heren te gooien.
Een tumult ontstaat, waarbij de baldadige jongeling weI verdedigers heeft, maar meer verontwaardigde tegenstanders. Het
was vooral Roorda van Eysinqa, oud~chef aan een Haags
14) Toen in 1820 de Nutsspaarbank werd opgericht. zat in het bestuur
ook J. J. Gansneb Tengnagel tot de Luttenberq.Dit geslacht, van Gelderse
afkomst, is in mannelijkelijn in 1925 uitgestorven (Ned. Adelsboek 1929).
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departement, die woordvoerder van de laatste groep was; hetzelfde jaar vertrok hij aIs professor in 'bet Maleis em. naar
de Militaire Academic te Breda. Na wat heen en weer gepraat

en geschrijf was het slot een berispinq, waarin men van :h~t
plan om de zaak in de krant te zetten, afzag, vooral met een
beroep op de nagedachtenis van de vader van de student, Ds,
Van VIoten 15).
Llit deze kringen kwam ook het stadsbestuur voort. De
raadsleden werden gekozen uit "de vroedsten en qeqoedsten"
door 24 kiezers, die minstens f 30.- grondbeIasting betaalden.
En deze kiezers werden weer aangewezen door de inqezetenen,
die minstens f 12.- betaalden IG). De raadsleden werden voor
hun Ieven gekozen; de koning benoemde niet alleen de burqemeesters, maar ook de wethouders. Het is waar, dat elk 'kiesstelsel aan de kiezers de gelegenheid biedt om onqesohikte
krachten in het qemeentebestuur te brengen. Verder moet toegegeven worden, dat het het Stedelijk bestuur van deze jaren
niet aan daadkracht en inzicht ontbrak. Maar het is ook waar,
dat een groot dee! der burgerij politiek niet meeteldc en dat
de controle van de bevolking op de hande!ingen van het plaatselijk bestuur te wensen overliet, terwijl men de raadsleden
vaak te oud moet noemen.
Over Ihet societeitsleven in deze tijd is door F. H. J. de Plot
een aardig stukje geschreven in de Kamper Almanak van
1939~'40.Hij noemt o.a. de "Groote Societeit" (later 't Coile~
gie), "Vredebest', "de Eendragt" en "Burgerlust". Oat "Sagit~
tarius" een societeit was in de gewone betekenis, geloof ik niet.
In 1862 is sprake van de "nog bestaande vereniging Saqittarius". En dat komt beter uit met een bericht van 1853,waarin
Sagittarius een handboogschutterij wordt genoemd. Bij het
schieten om de koning wordt J. H. van der Dussen koning en
C. J. Gluijsteen rozenrldder. Dit alles verklaart de naam "boog~
schutter", die aan deze vereni:ging gegeven was.
18) Mea Mees=Verwey. De betekenisvan Johannesvan Vloten (1928),
p.36.
16)' Meer bijzonderheden geeft een artikel van de vorige gemeentesecretaris H. Bakker in de Kamper Courant van 3 Januari 1936.
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In de Kamper Courant van 8 Maart 1849 wordt melding
maakt van een genrestukje
van de heer Hissink, een zevental
bezoekers van V redebest voorstellend,
"meerendeels
sprekend
getroHen"; de achtste man is dus de schilder zelf. Frans Walkate, Mej. C. J. Welcker en Joan Ennema hebben moeite

gedaan, om deze acht tijdgenoten te aohterhalen. Hissink gaf
al dadelijk aanleiding tot veel gewrijf en geschrijf. lk geloof.
dat we in hem mogen zien Dirk Philippus Hissink, die in 1849
te Kampen woonde, later in Meppel. In 1866 stierf hij te Deventer. Tellen we van links naar rechts op onze afbeelding,
dan is hij 8. Van 1-7 ziet men achtereenvolgens: W. H. Ziegler
en Telleman Criiger, de leeraar aan het gymnasium K. P. ter
Reehorst, vermoedelijk J. G. Hissink (1830-1901), de Iatere
secretaris van Kampen, H. A. Kloosterhuis, gepensionneerd
luitenant-kolonel, [hr. S. F. P. Meyer, gepensionneerd rijksontvanqer, J. J. Stahl van Holstein (die in 1849 stierf ) en Dirk
Hissink. In 1937 was dit schilderijtje in het bezit van de heer
J. J; Fels te Arnhem: hiernaar is de geschilderde copie op het
archief van de Nutsspaarbank gemaakt, rerwijl onze aflbeelding
genomen is naar een in dit archie] berusteride foto van het
origineel, dat in de uitdrukking der gelaatstrekken gelukkiger
was.
Is het niet een aardig stukje samenleving, die acht mensen
QlTI de lamp, in een achterkamer van de Dom van Keulen,
Boven-Nieuwstraat. zowat honderd jaar geleden? Prachtig is
de kop van de oude Kloosterhuis, verdiept in zijn krant, in die
jaren overvol met spann ende berichten. Ziegler en Criiger zijn
. verwant; de eerste wordt versierd met de bijnaam ;,Roosje".
Ter Reehorst, die in 1851 naar het buitenland gaat, heet de
.meqer". En de middelste Hissink (Iaat het dan Jan wezen of
"OOme Philippus") ,heet "staande klok", Meyer, die in vroeger
jaren in Indie had gediend, is in gesprek met wethouder Stahl.
Hoge hoeden, petten en kragen. Lange pijpen. En de schilder,
"Derk", genietend van een sigaar, is gewikkeld in een soort
almaviva .
.Hadden We maar wat meer van zulke kijkjes op het intieme
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leven van orrze voorouders. Wie heeft er in Kampen noq
brieven of aantekeningen
uit de tijd van Willem I en Willem
II? We weten er weinig van, maar kunnen toch opmerken, dat
er ook schaduwen vall en naast een paar verlichte plekken.
De Belgische moeilijkheden hadden jaren voortqesleept, men
was het conflict moe, velen waren van koning Willem I vervreemd, en de
ancien waren in zulk een staat, dat Jurriaan
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Moulin, de zeer bekwamc journalist van die dagen, in zijn
"mengelingen'; de bittere woorden schreef: "De minister van
Iinancien is ongesteld, gelijk mede de financien zelve". In het
Werkhuis moesten in 1838 meer dan 700 volwassenen en kinderen bezig worden 'gehouden, en in 1841 was het aantal bedeelden 1400, inderdaad een .wreselijk getal" op een bevolkinq
van 9000 mensen. Men wist teen niet, dat na deze crisisjaren
enige tientallen jaren van herstel, vrede en voorspoed zouden
volgen.
Enkele tekenen van een nieuwe tijd vertonen zioh. Een
stoomboot, de Van Kinsberqen, verschijnt voor de stad, de
voorbode van een geregelde dienst Amsterdam-> KampenKeulen. Het liberalisme als politieke partij vindt een bekwaam
leider in Thorbecke, en een verdediqer te Kampen in [urriaan
Moulin. Een andere geestelijke beweging, die der Afscheiding,
is juist beqonnen. In 1837 worden militairen naar Epe, en later
naar Heerde en Genemuiden gezonden "ter wering van on~
geoorloofde godsdienstoefeningen". Os. H. de Cock had in
1835 Kampen bezooht, en oak daar waren de gemoederen in
beweging gekomen.
Maar het uiterlijk leven van aIle dag ging door. Op een
mooie Zondag in Mei 1838 loopt het Zondaqspubliek onder
de geschoren lindeboompjes aan de IJselkant. Daar ziet men
gepensionneerden, renteniers, zeIfs twee oud-rnilitairen, die
zich generaal~majoor mogen noemen, A. Sels en Norman Mac
Leod, en de raadsleden Jan Jacob Stahl van Holstein en
Assuerus van der Merwede. Onder de wandelaars zijn er, die
prijken met het pas verdieride metalen kruis. En naast de [ongelui met witte broek en kraag, en naast de jongedochters in
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fleurig calicot en gingaan, pareren er de groene jagers met
hunhoqe sjako's, van het corps van Cleerens, dat helaas spoedig, en voorgoed, naar Harderwijk vertrok.
1 Mei 1950.
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