
Over de opkomst van Kampen.

Het probleem, hoe en wanneer de stad Kampen is ontstaan,
heeft aI heel wat pennen in beweging gebracht.

Onder de oude kroniekschrijvers van de stad is het vooraI
Arent toe Boecop, de bekende Kamper burgemeester uit de 2e
helft van de 16de eeuw geweest die een, naar we mogen aan
nernen vrij systematisch, onderzoek in de stadsarchieven naar
de ouderdom van Kampen instelde toen hij haar geschiedenis
beschreef.
Tot een conclusie kwam toe Boecop echtcr niet. Reeds in

zijn tijd was een brief, waarin de landshcer Kampen stad
reohten verleende niet meer te viriden en evenmin andere stuk
ken die op de oudste geschiedenis Iichr konden werpen.

Spijtig maar onomwonden schrijft toe Boecop dan ook in zijn
grote stadskroniek van Kampen: Dan det meer is, can in dye
erchgiven van derselver stadt gans ghin beschit vynden, woe
sye hoer anffanck ende van well ende woe sye an stndtrecht
ghecoemen, off woe sye ghebouwet is ghewest ...... 1). WeI is
hem een geschrift van een zekere priester, Hermen WoIIeffsen
bekend, waarin verhaald wordr dat de stad Kampen door twee
reuzen gesticht zou zijn, twee broers waarvan de ene op de
"Cruttoren", de andere op de "WyItffanc" gewoond zou heb
ben. Ook meende deze Hermen WoIIeffsen dat de stad
Kampen vroeger uit twee paroohies zou hebben bestaan, een
met de St Nicolaas- of Bovenkerk aIs hoofdkerk, de andere
met Onze-Lleve-Vrouwe- of de Buitenkerk aIs centrum 2).

Toe Boecop hecht geen waarde aan dit verhaal, de twee
reuzen verwijst hij riaar het rijk der fabelen en, aan de hand
van stukken die teen nog in het Kamper archief aanwezig
waren, clurft hij met zekerheid te zeggen dat de Onze-Lievc
Vrouwe-kerk nimmer parochie-kerk is geweest. Letterlijk zegt

1) Kroniek van Arent toe Boecop, blz, 216.
2) Idem, blz. 216, 217.
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hij: ende deer noet mer dan eene prochie is gewest, soe ick
dijcwyel breoen v:an on sse lyven vrouwen kerrichke wel ghe~
sqen hebbe 3). Hij weet nog te vertellen dat, toen men (in het
laatst van de 13de eeuw ) deze kapel besloot te verbouwen
tot een volledige kerk, het patronaat der 12 apostelen ver
vangen werd door de patronage van Onze Lieve Vrouw 4).

Ook kon toe Boecop geen aanwijzingen vinden uit welke
tijd de muren en versterkingen van Kampen dateerden. die
langs de IJsel lagen. Het Hetliqe-Geest-qasthuis acht hij een
van de oudste Kamper bouwwerken te zijn.

In het bekende werk "Oudheden en Gestichten van het
Bisdom van Deventer" wordt het vermoeden uitgesproken, dat
Kampen gesticht zou zijn door de Romeinen, en wel tijdens
Drusus, zoals uit de naam van de stad zou blijken 5).

Evert Moulin, de schrijver van de bekende Kamper Kro
nieken uit de eerste helft van de 19de eeuw, weet evenmin veel
positiefs over het ontstaan van de stad te vertellen. Hi] acht
het mogelijk dat ztoeroende Bructeren of Seliers op de West
zijde van de Yssel, tee pleetse useer nu K<ampen liqt, enen
hoogen en vasten oeoer gevonden hebbende, zich deer hebben
neergeslagen en volgens de gew'Oonten der Batavieren en Frie~
sen, hum ineburen, liooqten en toetven, ioelke zij terpen noem
den. opgeworpejn en daerop hun hutten gebouwd hebben, ten
einde coor overstroomingen beveiligd te zijn, en det uit dien
aanleg vervolgens een gehucht of dorp ontstaan is 6). Tevens
acht hij het niet zo onwaarschijnlijk dat op die hooqten,' door
de Bructeren en Salters bewoond, de Romeinen tijdens de veld
heer Drusus een legerplaats, in 't latijn Campus genaamd.
bouwden. De naam Kampen zou dan volgens hem afgeleid zijn
van het latijnse Campus.

In 1870 gaf de toenmalige stadsarchivaris van Kampen, Mr
J. Nanninga Uitterdijk een "Geschiedkundig Overzicht van
Kampen" uit. Hierin wijdde de schrijver ook een aantal blad
zijden aan het ontstaan en de opkomst van Kampen. Van een
Romeinse afkomst van de stad wil hij niets weten en hij merkt

3) Kroniek van Arent toe Boccop, bIz. 217
4) Idem, bIz. 217.
5) Oudheden en Gestichten van. het bisdom van Devcnter, deel II. blz. 2.
G) E. Moulin: Histortsche Kamper kronyk, blz. 4; en 5.
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op dat de naam Kampen pas betrekkelijk laat, na het jaar
duizend, in de geschiedenis opduikt. 7)

In de 20ste eeuw heeft vooral Mr G. A. van Enqelen van der
Veen zich zeer intensief met het ontstaan van Kampen en de
ontwikkeling van het stadsgebied bezig gehouden. Op zijn
voortreffelijke artikelen, gepubliceerd in de Mededeelinqcn
van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis, zal ik nog menigmaal terug kornen.

De qeschreven bronnen, welke betrekkinq hebben op de
oudste geschiedenis van Kampen.
Wie zich verdiept in het ontstaan en de opkornst van

Kampen, zal zich in de eerste plaats diencn te wenden tot de
nog bestaande geschreven bronnen, die op dit oriderwerp be
trekking hebben.

De oudste oorkonde, waarin Kampen bij name genoemd
wordt, dateert uit het jaar 1227. In dit stuk geeft Otto II,
bisschop van Utrecht, op verzoek van graaf Gerard van Gelre
en zijn moeder, de abdis van Roermond, aan het Kapittel te
Zutphen een visserij bij Campen over, welke hij meende dat
begrepen was in de koop van alle bezittingen van de graaf
van SaIland. 8)

Dit stuk heeft dus, zoals uit de inhoud blijkt, maar zeer
zijdelings iets met onze stad te maken. Toch valt er we! iets uit
te leren dat direct voor de geschiedenis van Kampen van be
lang is.

In de eerste plaats is het opmerkelijk dat in dit stuk niet
gesproke:n wordt van de stad Kampen, een aanwijzing wel
licht dat in het jaar 1227 Kampen nog geen stadrechten had
verkregen. Dan is het verleidelijk om aan te nernen dat, indien
de visserij bij Kampen in de bezittingen van de graaf van
Salland waren gelegen, ook de nederzetting Kampen tot die
bezittingen behoorde, voor dat de overdracht aan de bisschop
van Utrecht plaats vond. We zouden dan hieruit mogen be
sluiten dat in 1227 de bisschop van Utrecht over Kampen het
landsheerlijk gezag uitoeferide.

Ii

7) Mr J. Nanninga Uitterdijk: Kampen, geschiedk. Overzicht en merk
waardigheden, blz. 4.

8) Register van Overijsselsche Oorkonden III, nr 977.
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Oudere oorkonden werpen meer licht op de zeer inqewik
kelde geschiedenis van het landsheerlijk gezag in deze streken
v66r 1227.

In de tweede helft van de 11de eeuw bezat markgraaf
Egbert II van Meissen in het oosten van ons land de gouwen
Oostergo en Westergo in Friesland en een graafschap ge~
naamd Islegowe. Vrij algemeen bestaat tegenwoordig het ver
moeden dat dit graafschap Islegowe vrijwel identiek qeweest
moet zijn met een later meermalen genoemd graafschap
Salland.

Door herhaalde opstandigheden tegen de keizer Hendrik
werd Egbert II tenslotte door deze van zijn goederen vervallen
verklaard en kwam in 1086 zijn bezittlng Islegowe aan de
bisschop van Utrecht. 9)

Na de dood van Egbert II in 1090 betwistte echter zijn ver
want, de graaf van Zutphen, deze bezittingen aan de Utrechtse
bisschop. Blijkbaar niet geheel zonder succes, want uit een
oorkonde van 1226 blijkt dat de graaf van Gelre, de opvolger
van de graaf van Zutphen, Salland in leen te houden kreeg van
de hertog van Lotharingen 10). Tevens blijkt uit dit stuk dat
de graaf van Gelre op zijn beurt Salland weer in leen heeft
gegeven aan de heer van Bronkhorst. Bij verdrag nu in 1226
staat de Gelden3e graaf het graafschap Salland aan de bis
schop van Utrecht voor 1100 Utr. ponden af 11).

Salland, en dus ook het gebied waarin in 1227 de neder
zetting Kampen gelegen was, zal dus in de 12de en begin 13de
eeuw een twistappel zijn geweest tussen de graven van
Zutphen (resp. hun opvolgers de graven van Gelre) en de
bischoppen van Utrecht. Pas in 1226 werd het pleit definitief
ten gunste van laatstgenoemde beslist en kreeg Kampen als
landsheer de Utrechtse bisschop.

Voor de veronderstelling dat in die jaren Kampen nog geen
stadrecht 'had, pleit ook de inhoud van de stadbrief die in 1230
door bisschop Willebrand aan Zwolle werd gegeven 12)
Hierm krijgen de Zwollenaren dezelfde rechten als de burgers

9) Register van Overijsselsche Oorkonden II, nr 38"4.
10) Idem III, nr 9H
11) Idem III. nr 974.
12) Idem II. nr 403.
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van Deventer; Kampen worrdt in deze brief echter niet ge~
noemd, hetgeen het vermoeden wekt dat Kampen na Zwolle
stadrecht verkregen zou hebben.

Een volgend stuk, waarin Kampen weer met name ge~
noemd wordt, dateert uit 1236. Hierin bevestigt de elect van
Utrecht, Otto, een overeenkomst tussen de pastoor van
Kampen, Ismahe1 genaamd, en zijn parochianen. 13) In deze
overeenkomst wordt weI melding gemaakt van burgers
en parochianen van Kampen, maar niet van een stads
bestuur. Van Engelen van der Veen meent uit dit laatste
te mogen opmaken dat ook in 1236 Kampen nog geen
stadrechten ontvangen zou hebben; immers, zo rederteert
hij, bij een zo belangrijke overeenkomst zou zeker het stads
bestuur als partij genoemd zijn geworden, indien het be
stond! 14)
Op «leze redenering valt weI wat af te dingen. De overeen

komst tussen pastoor Ismahel en zijn parochianen was er een
van zuiver kerkelijke aard en kan dus weI degelijk buiten een
bestaand stadsbestuur om gesloten zijn.

Zonneklaar blijkt echter uit het bewuste stuk van 1236 dat
in dit jaar een zelfstandige parochie Kampen bestond en zelfs
vermoedelijk 'illsinds geruime tijd: in de oorkonde wordt name
lijk gesproken over voorgangers van pastoor Ismahel.
Mr van Engelen van der Veen heeft getracht aan te tonen

dat omstreeks het jaar 1213 de nederzetting Kampen deel uit
gemaakt moet hebben van de parochie Wilsum, zodat volgens
hem de parochie Kampen tussen 1213 en 1236 zelfstandig
geworden moet zijn. 15)
Zijn betoog heeft echter een zwakke zijde. Van Engelen

van der Veen gaat er van uit dat Wilsum en ZalIc een parochie
vormden; dit is vermoedeIijk echter onjuist; het waren er tweel
In het stuk waarop van Engelen van der Veen zijn 'theorie
baseert, wordt gesproken over de kerspelen Wilsum en Sant-

13) Oorkonden van het Sticht Utrecht, deel II, nr 904.
14) Vers1agen en Mededeelingen, Overijss. Regt en Geschiedenis, 53ste

stuk 1937. Mr G. A. J. Van Engelen van der Veen: Het ontstaan van
Kampen en de vorming van het stadsgebied, bIz. 65.

15) Idem, bIz. 66, 67.
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like en niet over het kerspel Wilsum en Santlike. 15a) Zeker~
heid dat Kampen deel uitgemaakt heeft van de parochie
Wrlsum, hebben wij dus niet.
Het oudste stuk waarin Kampen als stad genoemd wordt,

dateert uit 1248. In dit jaar schenkt bisschop Otto III van
Utrecht aan Ommen stadrechten en wei dezeIfde vrijheden
als de burgers van Deventer, Zwolle en Kampen reeds be-
zaten. 16) .

De feiten schijnen er dus OJ) te wijzen dat eerst Deventer,
daarna Zwolle en ten slotte Kampen stadrechten zou hebben
gekregen, en Kampen als stad de jongste van het drietal zou
zijn. De verlening van het stadreoht aan Kampen zou dan
plaats gevonden hebben tussen 1230 en 1248.
Maar voorziChtigheid is ook hier weer geboden! Het is een

opmerkelijk feit dat in de Middeleeuwen Kampen steeds v66r
Zwolle genoemd wordt; Deventer, Kampen, Zwolle, zo luidt
steeds de volgorde wanneer deze drie steden in een adem
worden genoemd. En iedere landsheer werd eerst te Deventer,
daarna te Kampen en tenslotte te Zwolle ingehuldigd! Deze
traditie wijst of kan wijzen op een hogere ouderdom van
Kampen aIs stad, dam Zwolle.

Het is trouwens zeer de vraag of we het stadrecht van
Ommen uit 1248 als bewijs mogen gebruiken dat in dit jaar
Kampen werkelijk een stad was. Het origineeI van dit stuk
is namelijk niet bewaard gebleven; we kennen alleen een af
schrift uit de 17de eeuw. En dit afschrift wijkt op een punt
zeker af van het oorspronkelijke; het jaartal 1208 hierin ver
meld, moet 1248 zijn! Andere verschrijvingen of erger, op
zettelijke veranderingen, zijn natuurlijk niet uitqesloten.
Toch kan de waarde, die van Engelen van der Veen aan

deze iets of wat verdachte stadbrief van Ommen hecht, ge~
motiveerd worden door de aanhef, die ik hier in vertaling
laat volgen:
Otto, door de genade Gods bisschop van Utrecht
Aan allen, ~ie dit zullen lezen, meken wij bekend d'at wi} den

15a) Verslagen en Mededeelingen, 66ste stuk, Mr :G. J. ter Kuile [r:
Bijdrage tot een Oorkondenboek van Overijssel 1200-1250, no 129,
biz. 93.

16) Register van Overijsselsche Oorkonden I. nr 37.
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alle tegenwoordige of toekomstiqe inuronet s van onze stad
Ommen goedgunstig dezelfde vrijheid hebben uerleend els de
inwoners van onze steden Deoenter, Zwolle en Kampen van
ons genieten. 17)

Deventer, Zwolle en Kampen worden hier dus niet in de
traditionele volgorde genoemd, maar inderdaad op een wijze
die overeenkomt met de ouderdom van hun stadrecht, zoals
van Engelen van der Veen dit meent te kunnen reconstrueren.
Een bewijs is het echter niet.

Uit een schrijven van Kampen aan Hamburg in het jaar
1266 blijkt zonneklaar dat Kampen op dat tijdstip een stad is.
Hierin wordt narnelijk gesproken van Schepenen en Raden
van Campen, dus van een volledig stadsbestuur. 18)

Maken we de balans op, dan blijkt uit aile bovengenoemde
oorkonden, die men in het Kamper Gemeente-archief vergeefs
zal zoeken, het volgende:

1. In 1227 bestond een nederzetting, Campen genaamd.
2. Landsheer over het gebied waarin deze nederzetting was

gelegen, werd in 1226 onbetwist de bisschop van
Utrecht.

3. Reeds v66r 1236 vormde deze nederzetting kerkelijk een
zel£standige parochie.

4. Misschien reeds v66r 1230, vermoedelijk echter tussen
1230 en 1248 kreeg Kampen stadrechten. Pas in 1-266
hebben we zekerheid dat Kampen een stad is.

Aangezien Kampen geen stadbrief kan tonen, is het ook
niet met zekerheid te zeggen aan welke stad Kampen haar
recht ontleend heeft. Het is immers bekend dat de ene stad
in de Middeleeuwen meestal het stadrecht van de andere over
nam en wel de jongere van de oudere. De oudste stad in
Overijsel is naar aile waarschijnlijkheid Deventer, hoewel ook
haar stadbrief verloren is gegaan. Deventer is dan ook de
moederstad van tal van Overijselse steden en waarschijnlijk
ook van Kampen. Te bewijzen valt dit ook weer niet; in het
Kamper archief vinden we geen gegevens over een eventuele

17) G. Steen en W. Veldsink: De geschiedenis van Ommen, blz. 11.
18) Register van Overijsselsche Oorkoncien III, nr 1016.
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overname van het Deventer stadrecht en ook blijkt nergens dat
Kampen hofvaart on Deventer had!

Het oudste stuk dat zich in 't oude archief van de qemeente
Kampen bevindt, dateert uit het jaar 1251, uit een tijd dus
waarin Kampen zeer waarschijnlijk al een stad en een neder-.
zettinq van enige betekenis was.
Dit laatste blijkt ook uit de inhoud:
Abel, koning der Denen en Slaven, hertog van Jutland,

regelt hierin de tollen door de Omrneland-vaarders te betalen
wanneer zij de markten van Skanor in Zweden bezoeken, en
geeft hen vrijdom van tol indien zij vandaar laken, zout of
levensmiddelen naar Noorwegen breriqen, en bepaalt dat
schipbreukelingen hun goederen mogen redden. 19) .

De aanwezigheid van dit stuk in het Kamper Arohief doet
sterk vermoeden dat reeds in het midden van de 13de eeuw
Kamper kooplieden sterk gelnteresseerd waren bij de vaart op
Zweden en Noorwegen via de Noordpunt van Jutland. Stuk
ken uit de tweede helft van de 13de eeuw bevestiqen dit ver
moeden, de Kamper koopman blijkt dan handel te drijven niet
.alleen op Schonen en Noorweqen, maar ook' op Malmo en
Draqor op het eiland Amager.
Ook was er in dat zelfde tijdvak een druk handelsverkeer

tussen Kampen en dichterbij gelegen streken: in 1292 is sprake
van een (beweerde) vrijdom van tollen der burgers van
Utrecht te Kampen en omgekeerd. 20) In 1300 bevestigt Jan
van Henegouwen het privilege door graaf Floris V in 1276
aan Kampen, Zwolle, Deventer, Wilsum en tussengelegen
plaatsen geschonken. 21)
Rijpma weet aan te torien dat in deze tweede helft van de

13de eeuw Kampen verrnoedelijk ook handel dreef met
Vlaanderen, Engeland en Frankrijk. 22)

Van een belangrijke handel met de Rijnstreken blijkt, merk-

19) Register van Charters en Bescheiden in het Oude archief van Kampen,
dee! I. nr 1.

20) Idem, dee! I. nr 7.
21) Idem, dee! I. nr 10.
22) Dr E. Rijpma: De ontwikkeling van Kampen tot omstreeks 1600,

biz. 5.
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waardiq genoeg, niets. Moerman kan pas in 1331 handels
relaties aantonen tussen de Keulse familie Overstolz en
Kamper burgers. 23)

Uit dit alles blijkt dat Kampen reeds in de tweede helft van
de 13de eeuw, waarschijnlijk reeds eerder, een 'handelsstad
was met vele relaties over zee. Zij behoorde reeds toen tot ,die
groep steden, die het beste omschreven wordt met de Duitse
term "Fernhandelplatze".
Over het ontstaan van deze Femhandelplatze, en trouwens

over het ontstaan van de middeleeuwse steden in 't algemeen,
is in. de loop der jaren een zeer uitqebreide litteratuur ver
schenen. Ik kom hier later op terug.

Uit de ons ten dienste staande bronnen uit de 13de eeuw
kunnen we ons geeri beeld vormen van de stad Kampen zelf:
zij geven geen enkele aanwijzing betreffende haar omvang en
uiterlijk.

Een oorkonde van 1284 leert ons echter weI wat omtrent
de grootte van haar stadsqebied.
In dit stuk bevestigt Jan van Nassau, elect van Utrecht, de

gift van zijn voorganger Hendrik van Vianden, bisschop van
Utrecht 1250-1267, aan Schepenen. Burgemeesters en Opt
dani van' Kampen gedaan, waarin de bisschop de om de stad
gelegen weide- en hooilanden, tegen betaling van 5 solidi
jaarlijks, aan de stad afstaat. Met name wordt in dit stuk als
deel van deze gift alleen het St-Nicolaasbrock genoemd. 24)

In verband met de rechten der Kamper Grootburgers is over
de betekenis van de inhoud van deze brief heel wat qediscu
teerd.

Mr van Engelen van der Veen heeft de brief in een uit
stekend opstel, gepubliceerd in de Mededeelinqen van Over
ijssels Regt en Geschiedenis, o.a. gebruikt om een interessante
theorie over het ontstaan van het Kamper stadsgebied op tp
stellen. 25)

23) . Verslagen en Mededeelingen 65ste stuk, 1950, H. J. Moerman: Enige
gegevens betreffende de handel. van Kampen in de Middeleeuwen,
bIz. 43.

24) Charters en Beschciden, deel r. nr 4.
25) Verslagen en Mededeelingen 53ste stuk, 1937. Mr G. A. J. van Engelen

van der Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorming van het
stadsgebied.
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In dit artikel merkt de schrijver o.a. het volgende op: Het
is niet aan te nemen dat de door Hendrik van Vianden in de
bevestigingsbrief van 1284 genoemde gronden gegrensd zullen
hebben aan de nederzetting Kampen zelf.

Immers was dit het geval, dan zou het in de eerste plaats
zeer onlogisch zijn om aan te nernen dat de gronden, waarop
de nederzetting zelf gebouwd was, niet aan de bisschop be
hoord zouden hebben, en verder dat particulieren later in het
bezit van een deel van de gronden zouden zijn die eens door
de bisschop aan de stad waren afgestaan.
En tooh was zowel het een als het andere het geval! Was

de nederzetting op grond van de bisschop gebouwd dan zou
men deze in de Middeleeuwen als bezitter van een groot aantal
tinsen (renten) uit huispercelen in Kampen moeten aantreffen,
en hiervan blijkt niets. Ook blijkt uit Kamper archiefstukken
zeer 'duidelijrk, dat tijdens stadsuitbreidinqen in de 14de en
15de eeuw de stad weI degelijk genoodzaakt was om de voor
de gracht en waHen benodigde gronden van particulieren aan
te kopen.
Van Engelen van der 'Veen komt dan ook tot de conclusie

dat de in de oorkonde van 1284 gebruikte uitdrukking "circa
ipsum opidum iacenca" vertaald moet worden met "in de nabij
heid van de stad gelegen" en niet "rondom de stad gelegen".
Reeds voordat Hendrik van Vranden de gronden, genoemd

in de bevestigingsbrief van 1284, aan de stad afstond, zo
meent van Engelen van der Veen, strekte het Kamper stads
gebied zich al een eind buiten de eigenlijke nederzetting uit.
De grenzen van dit gebied waren vermoedelijk de Ijsel, de
IJ seldijk, de Zwartedijk en de St-Nicolaasdijk.
De schrijver meent dat dit ook ongeveer de grenzen zijn

geweest van de oude marke, waarin de stad is ontstaan.
Volgens hem moet de stad zijn gebouwd op de reeds verdeelde
gronden van deze marke, de Kampen genaamd. Hieruit voIgt
weer de verklaring van de naam Kampen, de stad in de Kam~
pen gelegen, Campis, zoals het latijn zo juist weergeeft.

Binnen deze oude marke, die van Engelen van der Veen
maar gemakshalve de marke "Campen" noernt, lagen ook de
nederzettingen Brunnepe en de Hagen en zijn redenering geeft
inderdaad een goede verklaring van het feit dat deze neder-

203



zettingen, in de onmiddellijke nabijheid van Kampen gelegen,
reeds in het begin van de 14de eeuw onder de jurisdictie van
de stad blijken te vallen.

Bet besluit van Hendrik van Vianden om de weide- en
hooilanden rondom de stad gelegen, aan Kampen af te staan,
is niet zonder protest van anderen gebeurd. Uit een bisschop
pelijke brief, eveneens uit 1284, blijkt dat dit protest uitging
van de Communitas van Salland. 26) Wie onder deze ..Commu
nitas" van Salland gerekend moeten worden, is niet duidelijk.

Nier alleen de bisschop, als heer van de wiltban, zoals van
Engelen van der Veen aanneemt, beschouwde zich als eiqe
naar van deze gronden, maar ook de bewoners der marken
waaruit het oude Kerspel Zwolle bestond. Deze bewoners
meenden gebruiksrechten te hebben op aile woeste gronden
ten westen van het Zwarte Water gelegen, en daaronder
vielen zowel Mastenbroek als het eilandengebied ten noorden
van Kampen.

De twist zal geduurd hebben tot 1363. Toen kwam het
onder bisschop Jan van Arkel tot een verdeling van Masten
broek en werd, en we zouden kunnen zeggen, moest het pro
bleem worden opgelost, omdat Kampen bij deze verdeling ook
betrokken was.
Bij de verde1ing van Mastenbroek heeft Kampen toen ont

vangen de gronden die volgens de Communitas van Salland
onwettig door Hendrik van Vianden aan haar waren afgestaan
en 30 hoeven of 480 morgen land op de eilanden ten noorden
van de stad gelegen, met het eeuwigdurend recht op de aan
wassen. 27) Zo kwam Kampen aan het vruchtbare Kamper
eiland.
Mr van Engelen van der Veen's theorie is fraai, maar critiek

er op is niet uitgebleven.
Zowel prof. B. H. Slicher van Bath als mr G. J. ter Kuile Jr

zijn er van overtuigd dat de marken niet voor de 13de eeuw uit
ontginningen zouden zijn ontstaan 28). Slicher van Bath acht
de vorming van de markgenootschappen aan te vangen in de

26) Charters en Bescheiden, dee! I, nr 5.
27) Idem, nr 148.
28) Dr B. H. Slicher van Bath: Mensch en Land in de Middeleeuwen,

dee! I, hoofdstuk IV.
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13de eeuw en wel door bevolkingstoename. Deze bevolkinqs
toenarne en de «[aarmee samenhangende verrninderinq van de
nog beschikbare grond leidden tot een aansluiting van de
eigenaars der boerderijen om hun uit gewoonterecht ontstane
gebruiksrechten op de ongecultiveerde gronden te handhaven
teqenover hen die zich nieuw wilden vestigen.
Hij keert zich dan ook teqen van Enqelen van der V een' s

opvatting dat Kampen uit een marke zou opgekomen zijn; de
nederzetting zal juist ouder zijn geweest dan de marke.
Volgens Slioher van Bath geschiedde sinds de 7de eeuw de

ontginning in de IJ selstreek in de vorm van kampen, kleine
met bornen of akkermaalshout omgeven stukken land, elk in
zijn geheel toebehorend aan een eigenaar. Ieder werkte hier
op zich zelf en voor zichzelf. Dit proces heeft zich volgens
Slicher van Bath in de gehele middeleeuwen voortgezet.
Is deze opvatting juist (de strijd om de ouderdom der mar

ken is nog lang niet beslist, zoals o.m. uit een publicatie van
Moerman blijkt 29) dan moet van Engelen van der V een's
theorie herzien worden ..

Omtrent de omvang van de eigenlijke nederzetting Kampen
in het begin van haar opkomst geeft de Oudste Foliant en het
Stadrecht ons een inzicht.

Anno 1313 worclt in het Stadrecht gesproken van onset
moten van det ooersten poetten tho den nedetsten, 30)

Kampen was dus toen een stacl met muren en poorten.
Uit 1318 dateren in de Oudste Foliant berichten die be

trekking hebben op uitgaven gedaan voor muren en torens en
ook voor het graven van een stadsgracht. Die stadsqracht was
ongetwij feld de BurgeI, want in 1318 moest Nanne en zeven
helpers die gracht 4 roeden breed en 5 spit diep maken. WeI
zullen we er rekening mee moeten houden dat de Burgel teen
in 't noorden van de stacl een enigszins andere loop had dan
tegenwoordig en afboog naar de Botervatsteeg; de zoqenaarn
de Buitenhoek lag toen nog niet binnen de stadsmuren.
Zoals verder uit de Oudste Foliant blijkt, wordt in de eerste

29) Verslagen en Mededeelingen 64ste stuk 1949, H. J. Moerman: Het
Saksenvraagstuk, blz, 48.

30) Overijss. Stad- Dijk- en Markereqtcn, dl 1. biz. 15.
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helft van de 14de eeuw ook reeds de "Oldestrate" genoemd,
even als de Waterstrate (tegenwoordig de Voorstraat). Meer
naar binnen lagen de Nyestrate (nu Nieuwstraat) en de Hof
straat. Er staat een kerk, de St Nicolaaskerk, aan het boven
einde van de stad, en aan het andere einde vindt men het
Hetliqe-Geest-qasthuis. Bij de St Nicolaaskerk stond het
"richthuys" .

Aan de hand van deze gegevens. en met behulp Van een
plattegrond van de stad, kunnen we ons een vrij zuiver beeld
vormen van de omvang van de nederzetting Kampen in het
begin van de 14de eeuw. Het moet een regelmatig gebouwd
stadje zijn geweest in de vorm van een halve ellips gebouwd;
De rechte zijde van de halve ellips werd gevormd door de
Ijsel, de boog door de Burgel, mits we ons indenken dat
deze door de tegenwoordige Botervatsteeg de IJ sel bereikte.

Maar geheel volledig is ons beeld zo toch niet.
Op de bekende kaart vim Kampen. in de tweede helft van

de 16de eeuw door Jacobus van Deventer vervaardigd, vinden
we in de onmiddellijke nabijheid van de stad, maar toch buiten
de stadsmuren gelegen, nog twee woonkernen getekend, name.
lijk De Hagen en Brunnepe.

Deze woonkernen stammen in ieder geval uit het begin van
de 14de eeuw; in de Oudste Foliant wordt Brunnepe voor het
eerst in 1329, De Hagen in 1335 genoemd.

WeI mogen we ons afvragen of het 14de eeuwse De Hagen
geheel identiek was met de door Jacobus van Deventer op zijn
plattegrond getekende nederzetting van die naarn. Er zijn na
melijk aanwijzingen dat de zogenaamde Buitenhoek met de
Buitenkerk aIs centrum, ook de naam De Hagen heeft ge
draqen of liever er deeI van uitmaakte, voordat deze wijk bij
de stad werd inqelijfd en binnen de muren kwam te liggen. 31)

De Buitenkerk had to en zeker nog niet haar teqenwoor
dige vorm; ze zaI een met riet bedekte kapel zijn geweest,
gewijd aan de Twaalf Apostelen, zoals toe Boecop ens weet
mede te delen. Van de ouderdom van deze kapel weten we
niets.

:n) Kamper Almanak 1949-50. C. N. Fehrmann: Een bijdrage tot de
topographie en de geschiedenis van Brunnepe en de Hagen, blz. 128,
142.
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Denken we echter aan het verhaal van Hermen Wolleffsen,
die Kampen door twee reuzen gesticht wil zien, een wonende
op de "Cruttoren" en eeriop de "Wyltffanc", dan zou het wei
eens kunnen zijn dat dit schijnbaar zo onzinnige verhaal toch
een kern van waarheid bevatte. De "Cruttoren" heeH immers
dicht bij de St Nicolaaskerk gestaan, en zonder twijfel moeten
we hier een der oudst bewoonde qedeelten van Kampen
zoeken.
De "Wyltffanc" stond juist aan het andere einde van de

stad, niet ver van de Buitenkerk. De mogelijkheid bestaat dus
dat Kampen heel vroeger uit twee woonkernen heeft bestaan,
een rij huizen aan weerszijden van de Oudestraat met als
(geestelijk) centrum een kapel op de plek waar nu de Boven
kerk staat, en een woonkern iets noordelijker gelegen met de
kapel gewijd aan de Twaalf Apostelen als middelpunt.

Natuurlijk kan de gang van zaken ook een geheel andere
zijn geweest en is de veronderstelling zeker ook gewettigd dat
in de 13de eeuw buiten de muren van de nederzetting Kampen
(als deze toen tenminste aan de landzijde reeds bestonden )
een woonkern is ontstaan, gevormd door burgers waarvoor in
de snelqroeieride stad geen plaats meer was. In die woonkern
werd teen een kapel gebouwd om in de religieuse behoefte van
deze Iieden te voorzien. Van deze kapel konden tevens de
inwoners van het naburige Brunnepe profiteren. Deze woon
kern droeg de naam van De Hagen; de kapel was gewijd aan
de Twaalf Apostelen. Later werd zowel een deel van De
Hagen als de kapel binnen de stadsmuren getrokken, wat in
het begin van de 14de eeuw geschied zal zijn.
Zolang we niets weten over de oorsprong en ouderdom

van de kapel. die eens op de plaats van de Buitenkerk stond,
zal dit probleem wel onopgelost blijven.

Ook de nederzetting Brunnepe, iets ten noorden van de
stad en De Hagen gelegen, is een interessant geval.
Allereerst de naarnl Deze wijst, of kan althans wijzen, op

'n vrij hoge ouderdom van deze nederzetting. Men vindt hierin
toch de uitgang -apa terug, waardoor water wordt aangeduid.
Over de vraag of deze apa-narnen van Ke1tische of Ger

maanse oorsprong zijn, is veel strijd geweest. Nu mag men weI
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aannemen dat deze strijd ten gunste van een Germaanse oor
sprong beslist is. Toch dateren vele nederzetting met een apa
uitgang uit zeer oude tijden, Wilp, het oude Huilpa, wordt
reeds in 765 verme!d. 32)

Naar de naam te oordelen, zijn er dus redenen om aan te
nernen dat Brunnepe een oude nederzetting is, ouder wellicht
dan Kampen. En, zoals we later zullen zien, er zijn nog andere
redenen die in deze richting wijzen. .
De geschreven bronnen maken ons in dit opzicht echter niet

vee! wijzer. Zoals reeds eerder gezegd is Brunnepe, voor zo
ver we uit de geschriften kunnen nagaan, steeds gelegen ge~
weest binnen de V rijheid van de stad Kampen, en blijkt uit
geen enkele bron dat deze nederzetting eens een zelfstandig
buurschap is geweest. We! is merkwaardig dat in de 14de
eeuwse bronnen vaak gesproken wordt over het "dorp"
Brunnepe en dat deze woonkern eeuwenlang nog sporen van
een zelfstandig leven vertoonde; zo had ze een eigen vismarkt,
"op den Oerde" gelegen, en moesten Deventer kooplui, die
aan de Oort goederen van overzee aanvoerden, om die aan de
.Jastasfe" te lossen, paalgeld betalen.
Ook de plattegrond van Brunnepe, zoals die op de kaart

van Jacobus van Deventer getekend is, wijst in de richting
van een nederzetting die geheel onafhankelijk van Kampen
ontstond.

Zoals reeds vroeger opgemerkt werd, is de eigenlijke stad
brief van Kampen niet meer voorhanden. De inhoud is dan ook
onbekend.
Voordat Kampen van dorp tot stad cmancipeerde, oefende

de landsheer, na 1226 de bisschop van Utrecht, hier onge~
twijfeld de rechtspraak uit en we! door midde! van ambtenaren,
wellicht eerst geeste!ijke, later wereldlijke personen. Deze
ambtenaren werden schulte of schout genoemd. Aanvankelijk
werden zij direct, zonder inmenging, door de regerende vorst
aangesteld.
Toen Kampen stadrecht kreeg, za] de bisschop aan de bur

gers enige voorrechten gegeven hebben, waardoor een zekere

32) Dr B. H. Slicher van Bath: Mensch en Land in de Middeleeuwen,
deeI II, blz. 55.
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mate van zelfbestuur mogelijk werd. Uit het reeds aangehaalde
schrijven van Kampen aan Hamburg (blz. 200) blijkt de stad
bijvoorbeeld in 1266 Schepen en Raden te bezitten, die natuur
lijk zekere bestuursfuncties zullen hebben uitgeoefend. Gelei
delijk aan hebben deze functies zich uitgebreid. meestal ten
koste van de invloed van de schout.

Belangrijk vooral is in dit verband een brief van bisschop
Guy van Henegouwen van 1309, dus uit het begin van de
14de eeuw, die als voIgt luidt:
Wi Ghye, bi dec ghenaden Goits bisscop toit Utrecht,

maken kont allen luden, dat uri otisen scoute ende onsen see
penen van onser stat Campen aeriaf ghegheven hebben ende
qheoen, over elken misdadighen menske terechten, dien si
misdadich kennen binnen onset stat, nedien det him orbeerlic
denket wesen. In orconde desen brieue beseghelt met onsen
seghel. Ghegheven int jaer ons Heren [ii/CCC ende neghen des
sonendaghes na sente Pietersdaghe toit ingang oghest te
Campen. 33)

Deze brief is in zoverre een nieuwe stap in de richting van
zelfbestuur, dat nu aan de schout, de vertegenwoordiger van
de landsheer, met de schepenen, de vertegenwoordigers der
burgerij, de hoge rechtspraak gegeven werd.

In de volgende eeuwen zien we deze stapp en op de weg
naar zelfbestuur in de geschiedenis van Kampen steeds verder
gaan; eerst krijgt de stad medezeggingsschap in de keuze van
de schout, later moet hij zelfs een geboren burger van de stad
zijn, en het slot van 't liedje is gew.eest dat in het begin van
de 17de eeuw het schoutambt geheel werd afgeschaft. Toen
was de emancipatie volledig geworden.

In het bovenstaande hebben we getracht een beeld te geven,
zij het dan ook een onvolkomen beeld, van het wezen der
nederzetting Kampen zoals ons dit uit de geschreven bronnen,
die betrekking hebben op haar oudste geschiedenis, tegemoet
treedt. Een duidelijk licht werpen deze geschreven bronnen
zeker niet op de allervroegste geschiedenis van onze stad,
hoogstens doen zij hier en daar vermoeden hoe de ontwikkeling
wellicht is geweest.

3~) Charters en Bescheiden, dee] I, Dr 22.
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Willen we trachten iets meer te zeggen, dan zullen we nu
andere wegen moeten gaan bewandelen.

Reeds in het begin van de 1'4de eeuw he.eft Kampen alle
allures van een stad en wel van een handelsstad, qcortenteerd
op de zogenaamde "verre"handel.

Zoals ik reeds in het begin van dit opstel opmerkte, bestaat
er een zeer uitgebreide litteratuur over het ontstaan van de
Middelceuwse steden en deze Fernhandelplatze in 't bijzonder,
waarin vele, vaak zeer scherpzinniqe, theorien zijn gelanceerd.

Huizinga heeft in zijn opstel "Opkomst van Haarlern" m.i.
zeer terecht hierover opgemerkt dat - naast alle waardering
die hij voor vele van deze theorien heeft - het toch in de
praktijk een onmogelijkheid is gebleken uit al deze theorien
een algemeen geldende te distelleren.

Nimmer tech, zo zegt hij, is elke ontwikkeling zoo [ocaal ge~
isoleerd en deerdoor zoo oriqineel geweest als in de Middel
eeuwsche geschiedenis, nergens zijn de gegevens zoo frag~
mentarisch en toevallig. 34)

Daarom acht hij het vraagstuk onder welke invloeden juist
op de gegeven plaats een opeenhoping van mensen ontstond, in
de eerste plaars een vraagstuk van geographische aard, zo men
wil historisch-qeoqraphtsche aard.

Daar de opkomst van Kampen als stad zonder twijfel een
onderdeel is van de opkomst der Noord-Nederlaridse steden
in de Middeleeuwen in het algemeen, zal het zijn nut
hebben eerst even stil te staan bij het laatst genoemde
onderwerp: de opkomst der Noord-Nederlandse steden in de
Middeleeuwen. 34a)

Toen ons land noq door vrije Germaanse stammen bewoond
werd, vond men hier geen steden. De Romeinse schrijver
Tacitus (54-119 n. Chr.) meldt immers als een vaststaand en
algemeen bekend feit in zijn werk "Germania", dat de Ger~
manen geen steden kenden.
De stedenvorming in het gebied van de latere Nederlanden

34) J. Huizinga: Verzamelde Werken, dee( L De opkomst van Haarlem,
bIz. 207.

:J4a) Hierbij raadpleegde ik o.m. Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
deel I, hoofdstuk III en IV; deel II, hoofdstuk VII en hoofdstuk XV.
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is pas in de Romeinse tijd begonnen. Nu is de invloed van de
Romeinen in ons land lang niet overal even groot geweest.
Ten noorden van de oude Rijnloop, nu gevormd door het
waterwegenstelsel van de Kromme-Leidse-Oude Rijn, Lek en
Rijn, is het Romeinse gezag maar zeer kort van duur qeweest,
in tegenstelling met het gebied ten zuiden van dit rivieren
stelsel, waar het Romeinse gezag eeuwen lang in' tact is ge~
bleven; in de zuidelijkste delen zelfs tot in de 4de eeuw
na Chr.

In dit laatste gebied werden door de Romeinen dan ook tal
van versterkingen aangelegd, waarvan vele onafgebroken be
zet zijn geweest zolang het Romeinse gezag zich wist te hand
haven. In de nabijheid van vele van deze versterkingen heeft
men tal van sporen van burgerlijk leven gevonden, waarin ook
de kcopman, de handelaar, een belangrijke rol gespeeld blijkt
te hebben.

Na het ineenstorten van de Romeinse macht in Nederland
en het tegenwoordige Belqie bleef, ook in het gebied ten zuiden
van onze grote rivieren gelegen, maar heel weinig meer over
van de Romeinse culttiur; de versterkingen werden of verwoest
of door de tand des tijds gerulneerd, de burgerlijke neder
zettingen in hun nabijheid gingen ten-onder daar de Germanen
hun bleven mijden.

In Belqie behielden de civitates, d.w.z. de hoofdsteden van
de Romeinse bestuurseenheden, een zekere betekenis omdat zij
bisschopszetels werden. Hier in Nederland is dit niet het geval
geweest. Onze Nederlandse steden kunnen dus, op een zeer
enkele na, niet op een Romeinse afkomst bogen.

De vroeq-middeleeuwse nederzettingen in ons land moeten
practisch allemaal beschouwd worden aIs volkomen nieuwe
nederzettingen, aI ontstonden zij vaak in de buurt en zelfs
soms op de fundamenten van oude Romeinse versterkingen.

Zij bloeiden in de Karolingisohe tijd en we vinden ze vooral
in 't gebied van Rijn, Maas en Schelde, langs welke rivieren
in die tijd een vrij belangrijk handelsverkeer ging. Slechts een
vinden we vermeld aan de IJ sel, nrnl. Deventer. dat in 882 door
de Noormannen geplunderd wordt. 35) Hun bloei hebben zij in

35) Register van OverijsseIsche Oorkonden III. nr 926.
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de eerste plaats te danken gehad aan hun betrekkingen met
Engeland en 't Rijnland.

In de 9de eeuwse teksten komen deze nieuwe nederzettingen,
waarin de handelaar een belangrijke rol speelde, meestal voor
onder de naam portus. Soms ook wordt de naam vicus ge~
bruikt, hier misschien een afleiding van het Germaanse wik.

De meest befaamde van deze nederzettingen is ongetwijfeld
de Friese nederzetting Dorestad geweest. In de tijden der
Karolingen waren de Friezen zeer actieve kooplui. Aanqe
tekend moet hierbij wel worden dat men in die tijd de naam
Friezen aan allen gaf die de kuststrook tussen 't Zwin bij
Brugge en de monding -van de Weser bewoonden.

Aan de ene kant moeten we ons van deze portus en vici
geen grote voorstelling maken. Dit blijkt wel uit de opqra
vingen die Holwerda op de plek verrichtte waar eens het oude
Dorestad stond. 36)

De bevolking van dit eenrnaal toch zo vermaarde haridels
emporium bleek gehuisvest te zijn geweest in een aantal zeer
kleine, licht gebouwde woningen, die aan weerszijden van een
lange straat stonden. De-omvang van de nederzetting was naar
onze begrippen maar zeer gering, de versterkingen uiterst pri
mitief. lets terzijde van de vicus yond Holwerda de resten
van een Romeins castellum en een Karolingische curtis.
De betekenis van deze op 't oog zo schamele nederzettingen

mogen we zeker aan de andere kant. niet te gering achten.
Dorpen mogen we ze, ondanks hun geringe omvanq, niet noe
men, want de aanwezigheid van kooplieden drukt de stempel
op deze nederzettingen.
En de activiteit van deze kooplui is verbazingwekkend. De

Friese koopman uit die dagen vond men in tal van neder..
zettingen langs de Rijn, tot in de Elzas toe. In York in Enge~
land was in de 8ste eeuw een Friese koopmanskolonie, in 753
worden Friese kooplui op de jaarrriarkt te St Denis bij Parijs
gesignaleerd, ongev. 800 bestaat een zeer levendig handels
verkeer tussen Dorestad, Haithabu (Sleeswijk) en de Zweedse
nederzetting Birka op een eiland in het Malermeer gelegen.
Vooral het Friese laken had een grote naam.

36) Hol~erda: Dorestad_.
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We zagen reeds dat deze handelsnederzettingen zeker geen
dorpen genoemd mochten worden. Zij verschilden ook sterk
met de oude civitates der Romeinen in her Zuiden, die nu.
residenties der bisschoppen waren geworden. Uiterlijk moch
ten deze civitates meer ton en dan de vici en portus in de stijl
van Dorestad, actieve handel trof men er echter niet aan;
het waren typische nederzettingen, bewoond door consumen
ten: geestelijke en wereldlijke machthebbers met hun onder
geschikten en hun dienstpersoneel.

De roof- en plundertochten der Noormannen hebben aan
deze eerste aanloop tot stedenvorming in ons land vrijwel radi
caal een einde gemaakt. Reeds tussen 834 en 837 werd Dore
stad door Deense zeerovers vier maal verwoest en kort daarop
verdwijnt de naam van dit Friese handelsemporium voorgoed
uit de geschiedenis. En wanneer de tijd van de invallen der
Noormannen ten ein de is. zijn de meeste Nederlandse handels
centra minstens eenmaal in de as gelegd, de kooplieden naar
veiliger streken gevlucht.

Tot op zekere hoogte heeft Fr. Rohwer dan ook gelijk.
wanneer zij in haar dissertatie over de Friese handel van de
8ste tot de 13de eeuw schrijft dat door de invallen der Noor
mannen de oude Friese handel geheel ten onder is gegaan. 37)

Of het Friese land der riviermonden na deze invallen ook
zijn centrale positie kwijt was, zo als zij zegt, waag ik echter
te betwijfelen. Waarom zou het? In de geographische positie
van ons land was immers geen verandering gekomen. Als van
ouds stroomde de Rijn, de belangrijkste schakel tussen het
ontwikkelde Rijnland aan de ene zijde en Engeland aan de
andere zijde, door ons land. Dat de landwegen, na de invallen
der Noormannen, de waterwegen als geleiders van de handel
zouden hebben verdrongen, is ondenkbaar. Bachtold heeft aan
getoond dat bijvoorbeeld de beweerde verplaatsing van de
Keulse Rijnhandel naar de landweg over Maastricht en
Vlaanderen op een Hctie berust. 38 )

In de lOde en 11de eeuw zijn het dan ook opnieuw de
betrekkmqen tussen het Rijnland en Engeland geweest die

:37) B. Rohwer: Der Friesische Handel irn fruhen Mittelalter.
38) J. Bachtold: Der Norddeutsche Handel irn 12 und Begin 13 [ahr

hundert,blz. 38-42.
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handelscentra in ons land deden ontstaan. En weer treHen we
ze in 't gebied van onze grote rivieren aan.

Reeds in de tweede helft van de l Ode eeuw is Tiel een
belangrijk marktcentrum voor een deel van West-Europa en
het middelpunt van een. actieve handel op de Rijnstreken en
Engeland. Volgens Alpertus, een monnik uit Metz, spraken de
kooplieden hier hun eigen recht, en beweerden dat dit hun bij
een keizerlijke brief was bevestigd. Een allereerste aanwijzing
dat de wordingsgeschiedenis der waarlijk vrije steden in de
Noordelijke Nederlanden begonnen was?

Daarnaast spelen Zaltbommel, Heerwaarden, Utrecht en
Deventer een ro!. De handel van de eerstgenoemde steden,
Zaltbommel en Heerwaarden, richt zich, evenals die 'van Tiel,
op de Rijnstreken en Engeland. Zij gaan ten onder als Tiel van
het torieel verdwijnt. Dit is vermoedelijk omstreeks 1100 ge
beurd; de nederzetting werd toen geheel' door Keulen over
vleuqeld, de intensievere vaart der kooplieden uit deze stad
schakelde geleidelijk aan het handelscentrum aan de Waal
geheel uit.

Utrecht zouden we in zekere zin de erfgename van Dorestad
kunnen noernen. Reeds in de 9de eeuw wordt vlak bij de stad
een nederzetting genoemd waar kooplieden verkeerden. Oud
wijk of Vicus Traiectum was haar naam. De Noormannen
zullen haar grondig verwoest hebben.

Omstreeks 920 keren de bisschoppen van Utrecht, tijdens
het woeden der Noormannen baIling en te Deventer, naar hun
voormalige residentie terug. Naast het oude Trecht ontstond
to en een nieuwe nederzetting Uut-Trechr of Laag Trecht ge
heten, waar de koopman zich vestigde. Reeds in de l Ode eeuw
roemt een Arabische gezant het aanzien van deze plaats.

Actieve handel hadden de Utrechtse kooplui vooral met het
Rijnland, daarnaast was de stad een zeer belangrijk rendez
vous van de Engelse en Deens-Noors- handelaren. In de 12de
eeuw bereikte de Utrechtse handel een hoogtepunt.

En ten slotte Deventer! Als IJselstad vraagt de opkomst van
deze stad, in verband met ons onderwerp, natuurlijk extra de
aandacht. In 806 wordt reeds gesproken van zeven hoeven in
Daventre portus. 38a) In 882, we lazen het al, werd de portus

38a) Register van Overijsselsche Oorkonden III, nr 918.
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Deventer op de gebruikelijke wijze door de Noormannen ge
plunderd. 't Feir dat de stad tijdelijk de zetel van een bisschop
werd, nadat Utrecht in hamden van de Noormannen was ge~
vallen, zal weI van betekenis voor het 'herstel van deze neder
zetting zijn geweest. De eerste tekenen van een herIeving van
de Deventer handel vinden we reeds iln896; dan blijkt er een
Rijkstol te zijn gevestigd. 39) In 't midden van de lOde eeuw
wordt er zelfs munt geslagen.

In de l l de eeuw, maar vermoedeIijk al eerder, dreven de
Deventer kooplui een zeer actieve handel op de Rijnstreken;
in de 13de en 14de eeuw wordt het verkeer via Oldenzaal
naar Westfalen van grote betekenis. Van een actieve handel
der Deventenaren via de IJsel stroomafwaarts, blijkt in de 9de
tot de 13de eeuw niets. Meilink komt dan ook tot de conclusie
dat in de 11de en 12de eeuw de IJselweg als verbinding naar
het noorden zeer weinig gebruikt schijnt te zijn. In dit ver
band wijst ihij ook op de geringe geldswaarde die de tol bij
Katerveer nog in 1241 had. Twee verklaringen acht Meilink
voor dit verschijnsel moqelijk: of er was een dergelijk verkeer
naast het grote marktcentrum van die dagen, Utrecht, geen
plaats, of de waterstanden van de Ijsel lieten beneden Deven
ter in die eeuwen een dergelijk verkeer niet toe. 40)

Op dit probleem zullen we later nog terug komen.
Voorlopig mogen we volstaan met op te merken dat de grote

handelsweg van 't Noorden naar Vlaanderen en de Rijn in die
eeuwen, zowel volgens de Nederlandse als de Duitse onder
zoekers, een weg volgde die, 't zij door de Wadden of door
Friesland heen, over het Aelmere gesplitst naar Muiden en
naar de monding van het IJ liep. Van Murden over Utrecht
leidde deze weg naar de Rijn, over het IJ voorbij Haarlem en
Gouda naar V'laanderen.
Overzien we de handel in ons land na de definitieve af

tocht der Noormannen en laten we de Maasstcden buiten be
schouwing, dan kunnen we dus al spoedig een vrij schuchter
hersteI constateren van de actieve handel op de Rijnsteden en
Enge1and.

3n) Register van Overltsselsche Oorkonden, deel l, nr 4.
40) P. A. Meilink: De Nederlandse Hanzesteden tot het laatste kwartaal

der 14e eeuw, blz. 92.
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Van een actieve handel op Noord-Europa gericht, die nog
zo belangrijk was voor de koopliedcn van Dorestad, is echter
gee~ sprake meer: deze is volkomen in de handen van Noorse
en Deense kooplui gevallen.

Dit laatste is toch niet geheel juist. Een dergelijke handel
is namelijk wel geconstateerd .voor het N ederlandse handels
centrum dat van de 11de tot 13de eeuw tussen Vlie en Eems
tot ontplooiinq kwam, met als belangrijkste centra Groningen
en Stavoren.

Blijkens haar munt is Groningen reeds in de l lde eeuw in
opkomst, Stavoren wellicht reeds vroeger. Meilink heeft aan
getoond dat kooplieden uit het Fries-Gromriqse handelsgebied
reeds in de 12de eeuw in Noord-Europa worden aangetroffen.
Veel verder dan Sleeswijk-Holstem reikte hun activiteit echter
niet. 41 )

In de loop van de 13de eeuw voltrok zich in de handel tussen
Noord- en Noordwest Europa een waarlijk grote omwenteling
Deze omwenteling werd ingeluid door de Duitse kolonisatie
van het Oostzeegebied in de 12de eeuw. In 1158 werd door
een consortium van kooplieden, die uit W est-Duitse steden
afkomstig waren, de stad Lubeck aan de Oostzee gesticht. Het
werd de eerste schakel van de lange rij Duitse handelssteden
die van afstand tot afstand langs de Oostzee zouden verrijzen.

Nog voor 't midden van de 13de eeuw zijn de Wendische en
Russische kooplui door hun Duitse collcqa's uit hun gehele
Oostzeegebied verdreven en verliezen de Skandinavische han
delaars hier, bij wijze van spreken, dagelijks terrein. Ook de
Duitse Noordzeehandel werd door deze gebeurtenissen zeer
gestimuleerd. De landweg over Sleeswijk geraakte in onbruik,
de verbinding Hamburq-Lubeck overvleugelde haar volkomen.:
Dit betekende tevens de ondergang van de Friese en
Groningse koopman in deze gebieden; zijn positie werd hier
in elk geval zeer ernstig getroffen.

En niet aileen hij! Aan de actieve handel der Vlamingen
kwam, door het optreden van de Duitse koopman, eveneens
een einde. Na 1300 is Vlaanderen weI het grote rendez-vous
van de kooplieden, afkomstig uit Noord- en Zuid~, en Oost-

41) P. A. Meilink: De Nederl. Hanzesteden tot het laatste kwartaal der
14de eeuw. biz. 67-88.
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en West-Europa, maar hebben de Vlaamse kcoplieden
ondernemers plaats moeten maken voor zuiver mdustrieele
ondememers, die op harrdelsqebied geheel passief zijn. De
Duitse koopman slaat zelf het kostbare laken te Brugge in!

Deze enorme Duitse concurrentie is misschien de oorzaak
geweest dat Nederlandse kooplieden een rechtstreekse ver
binding tot stand brachten met het Noorden, met vermijding
van de Iandweg Hamburq-Lubeck, waar de Duitse koopman
almachtig was. De evolutie in het scheepstype maakte dit mo
gelijk! Met het koggeschip, zeer zeewaardig en geschikt grote
lasten te vervoeren en vermoedelijk een Friese .mitvindinq",
gingen de Frlezen en Oost-Nederlanders om Kaap Skagen
varen: de zogenaamde Omrnelandse vaart kwam tot bloei,
Van de Ommelandse vaart hebben vooral de steden langs

de Zuiderzee en IJse! geprofiteerd, en in de eerste plaats weI
Kampen. Uit het 13de eeuwse bronnenmateriaal bleek reeds
hoe belangrijk deze handel op Noord-Europa voor de laatst
genoemde stad is geweest.

In bovenstaand overzicht staan verscheidene dingen die voor
het ontstaan en de opkomst van Kampen van belang zijn.
In de eerste plaats meet het duidelijk zijn dat van een

Romeinse afkomst van de stad geen sprake kan zijn. De naam
Kampen houdt dan ook niet het minste verband met het
Latijnse Campus.
Dn wil niet zeggen dat het volstrekt onmogelijk is dat bij

opgravingen in, of in de nabijheid van Kampen, nog eens Ro~
meinse rnunten, scherven of wat dan oak. voor de dag komen.
Er zijn tal van dergelijke vondsten gedaan in streken waar
nimmer Romeinse versterkinqen of nederzettingen zijn qe
weest. Ze wijzen alleen maar op bestaande haridelsbetrek
kingen tussen de bewoners van de door de Romeinen bezette
gebieden en omringende volkeren.
Ook moet het zeer onwaarschijnlijk, ja welhaast onmogelijk

worden geacht dat in de Karolingische tiid reeds een handels
nederzetting in de trant van Dorestad, aan de monding van de
IJsel heeft gelegen. Geen enkele bron maakt hiervan melding,
wat natuurlijk op zich zelf weinig zegt, aangezien de bronnen
uit die tijd uiterst schaars zijn.
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Maar we zagert reeds dat zowei Dorestad als Deventer hurt
bloei voomamelijk te danken hebben gehad aan de handels
verbindingen met 't Rijnland en Enge!and. Deventer was in
de Karolingische tijd zeker geeh portus van grote betekenis;
het is bijna ondenkbaar dat stroomafwaarts van deze neder
zetting nog een handelscentrum zou geweest zijn dat georien~
teerd was op 't Rijnland. De verbinding met Skandinavie, die.
getuige de handel der kooplieden uit Dorestad, ongetwijfeld
bestond, zal zeker niet de weg langs de IJsel genomen hebben.
En mocht er iets van die aard aan de monding van de IJsci
hebben ge!egen, dan zal het ongetwij£dd tijdens de invaIIen
der Noormannen verwoest zijn geworden.
Met grote zekerheid mag men dan aannemen dat .Kampen

pas na de Noormannentijd is opgekomen.
Gezien haar zeer actieve handel op Noord-Europa in de

13de eeuw en haar handelsbetrekkingen met Holland, terwijl
in die tijd juist nog elk spoor van een actieve handel via de
Ijsel met de Rijnstreken ontbreekt, lijkt het mij niet te ge~
waagd te verondersteIIen dat de nederzetting Kampen het
allereerst via de Zuiderzee handelsrelaties zal hebben aange~
knoopt met omliggende gebieden. Historisch zal Kampen dan
ook tot de groep der Frtes-Gromnqse handelssteden behoren.

Groot zal haar economische betekenis in de IIde en 12de
eeuw echter zeker niet geweest zijn; de Ommelandse vaart, die
in de 13de eeuw aanvangt, legde de grondslagen tot de ver
bluffende bloei van de stad.

Bezien we de opkomst van Kampen in historisch verband,
dan heeft het dus er aile sohijn van dat deze nederzetting na de
grote invallen der Noormannen is ontstaan.
We zouden ons nu kunnen afvragen onder welke invloeden

na de Noormannentijd juist hier een nederzetting van be
tekenis ontstond.
Tiidens haar bloeitijd in de 13de, 14de en 15de eeuw werd

de betekenis van Kampen ongetwijfeld door haar gunstige
ligging bepaald. Een blik op de kaart maakt wel duidelijk dat
deze gunstige Jigging niet te danken was aan de aanwezigheid
van belangrijke landwegen waarlangs de koopman zich speed
de. Duidelijk blijkt uit het kaartbeeld dat het verkeer te water
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de stad heeft groot gemaakt.
"Gelegen aan IJselmond en Zuiderzee", zo zegt Rijpma.

kon Kampen de uitooerheoen worden van een belenqiijk
echterlend en tevens de middelaar tussen de Zuidelijke Neder
lenden aan den etten kant, de Oostzee-lenden tet andere
zijde. 42)

Voorzover we kunnen nagaan is de nederzetting Kampen
ook niet ontstaan in de buurt van een versterkt huis, een
kasteel, een versterkt klooster of een hof, die de jonge neder
zetting enige veiliqheid boden.
Wel treffen we in de stad een Hofstraat aan, maar deze

naam staat vermoedelijk in verband met de koolhoven die hier
in de 14de eeuw genoemd worden; misschien kan hij ook
afgeleid zijn van Kerkhofstraat. In het Gerneente-archief vindt
men geen enkele aanwijzing dat ooit in de nabijheid van
Kampen een grafelijk of bisschoppelijk hof heeft gelegen.
Sporen of aanduidingen van een versterkt huis zijn in de
onmiddellijke nabijheid van Kampen nimrner aangetroffen.
De mogelijkheid bestaat echter dat een dergelijk versterkt

huis reeds heel vroeg te IJsselmuiden, tegenover Kampen op de
rechteroever van de IJsel, heeft gelegen. Reeds in .t begin van
de 13de eeuw bestaat er een aanzienlijk geslacht, van Issel
.muden genaamd. 43) De naarn lean echter ook slechts de her
komst van het geslacht aanduiden.
Bet oudste klooster van Kampen. het Franciskaner Minne

breeder klcoster, zal niet veel ouder zijn dan 1300. In dit jaar
worden de breeders voor het eerst genoemd; in 1325 werd
door een zekere Johannes Slode "ad structurem fratrum mino
rum in Campen lib. parvorum" verrnaakt. 44) Versterkt zal dit
klooster nooit zijn geweest.
Kampen zal dus, als zovele steden in de Noordelijke Neder

landen, geen voorstedelijke versterking gehad hebben. De

42) Dr E. Rijpma: De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600,
blz. 3.

43) Register van Overijsselsche Oorkonden, zie nr 28 (deel I), nr 962 en
973 (deel II).

44) "Overijssel". samengesteld onder redactie van Mr G. A. J. van EngeIen
van der Veen, Mr G. J. ter Kuile en R. Schuiling, zie art. Mej. C. J.
Welcker: Kampen. bIz. 645. Zie ook: Charters en Bescheiden. deeI 5.
nrl.
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natuurlijke gesteldheid van het landschap, waarin de stad
ontstond, en de geographische Jigging moe ten dus tijdens de
opkomst van Kampen garantie hebben gegeven voor de veiliq
heid en de ontplooilng van de handel.

We zullen dus wijs doen om ook het landschap in oqen
schouw te nernen, waarin de nederzetting Kampen is ontstaan.

Maar dit is geen eenvoudige, ja misschien wel een onmoqe
lijke opgave. Enerzijds omdat wij immers niet precies weten
in welke tijd Kampen is ontstaan, anderzijds omdat wij noq
over zo bitter weinig gegevens beschikken over de vorming
van het landschap rondom Kampen in de Middeleeuwen.
Ir Visser wijst er in zijn artikel "De Oude Geschiedenis van

Kampen en zijn rivier". gepubliceerd in de Kamper Alma
nak 45), reeds op. dat de streek rondom Kampen geographisch
en geomorphologisch gesproken, bijzonder interessant is. Hier
immers komt de Zuiderzee, die wel op een zeer roerig bestaan
kan bogen, in aanraking met de IJ sel, een rivier eveneens vol
verrassingen.

Dan behoort de omgeving van Kampen nog tot het delta
gebied van de Ijsel, en delta's zijn nu immers steeds berucht
om de veranderingen die ze in de loop der tijden ondergaan.

Gaan we uit van het heden, .dan kunnen we - het voet
spoor van Moerman volgend 46) - het deltagebied van de
Ijsel in 4 stukken verdelen, en weI:
a. het Veengebied ten Zuiden van Kampen,
b. het Veenge:bied van Mastenbroek,
c. de Kleistrook langs de IJ sel,
d. de Karnpereilanden.

a. Het veengebied ten Zuiden van Kampen is tegen
woordig een vlak weidelandschap, bestaande uit laagveen dat
op zand rust en hier en daar bedekt is met een dunne kleilaag.
Op sommige plaatsen komen in dit veen zandhoogten voor,
"bergen" genaamd. Voor 1100 was dit gebied een ontoeqanke
lijke wildernis, maar omstreeks 1170 zal 't Veen, zeals
het gebied in de Middeleeuwen meestal genoemd wordt, vol-

45) Kamper Almanak 1951-'52, Ir W. C. Visser: De oude geschiedenis
van Kampen en zijn rivier, blz. 189-206.

46) "Overijsse!", sarnenqest. onder redactie van Mr G. A. l.van Engelen
van der Veen e.a., bIz. 704-744.
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gens van Engelen van der Veen door een vestiging van
Friezen (verrnoedelijk uit West-Friesland afkomstig) gekolo~
niseerd zijn geworden. 47) Ondanks deze kolonisatie bled het
toch eeuwen een drassig gebied, en in het begin van de 15de
eeuw wordt het nog een "arm en verdronken" land genoemd.
Aan de Noordkant van dit gebied tre££en we op oude kaarten
de Enk aan, een verlamde IJselstreng. die in de 16de eeuw bij
tijd en wijle water bevatte, getuige de brug die men er over
wilde leg gen. 48)

b. Het Veengebied rechts van de IJ sel was oorspronkelijk
ook een wildernis; in 943 wordt dit gebied aangeduid met de
naam pagus forestensis of bosgouw. 49) Op initiatief van
bisschop Jan van Arkel werd dit gebied in 1364, zoals we
reeds zagen, verdeeld. Voor een nederzetting, die weIIicht in
de Ilde of 12de eeuw aan de IJselmond ontstond, moeten deze
venen, toen nog wildernissen, een uitstekende dekking ge~
vormd hebben tegen aanvaIIen vanaf de hoge V eluwse gron~
den of vanuit het Oosten, vooral wanneer we bedenken dat zij
door tal van waterstrengen werden doorkruist.

c. De kleistrook langs de IJ sel is natuurlijk afkomstig van
de rivier en rust op veen.

Merkwaardig zijn een reeks van natuurlijke hoogten, rechts
van de rivier gelegen. Ze beginnen bij Uiterwijk en eindigen
bij Grafhorst. Over de oorsprong van deze natuurlijke hoogten
is men het nog niet eens. V'ermoedelijk moeten we ze of als
stukken verbrokkeid Iaagterras of als stukken van een gedeel~
telijk weqqeerodeerde stni£zandrug beschouwen. Een ding is
echter zeker, deze natuurlijke hoogten hebben reeds vroeg
de mens gelokt, de oude nederzettingen Ijsselmuiden, Graf~
horst en Wilsum bewijzen dit weI.

Op de linker oever van de rivier ligt Kampen. Boringen
.hebben uitgemaakt dat de ondergrond van Kampen voorna
melijk nit dikke veenlagen bestaat, maar dat er sinds de
Middeleeuwen enorm met behulp van zand is opgehoogd.

47) Verslagen en Mededeelingen, 53ste stuk, 1937. Mr G. A. J. van
Engelen van der Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorming
van het stadsgebied, biz. 69.

48) Charters en Bescheiden, dee! 3, nrs 2095, 2110.
49) Register van Overijsselsche Oorkonden III, nr 930.

222



Moerman meldt dat reeds in de 14de eeuw erven in de stad
bruikbaar werden gemaakt door ze "toe verhoeqhene" en "toe
wiirverie". 50)

Met zekerheid kan weI worden aangenomen, dat het over
grote deel van de grond waarop Kampen is gebouwd en de
gronden die in de onmiddellijke nabijheid van de stad gelegen
zijn, tot een ouder tijdperk behoorde dan dat, waarin tijdens de
Middeleeuwen de Zuiderzee zich vormde.
Zandopduikingen schiinen hier en daar in de stad en in de

onmiddellijke nabijheid voor te kornen: de geologische kaart
wijst er o.a. een bij de Bovenkerk en een in Brunnepe aan.
Natuurlijk ligt het voor de hand om op de plaats van deze
zandopduikingen de oudste woonkernen te zoeken.
We moeten echter weer voorzichtig zijn; de op de qeolc

gische kaart aangegeven zandopduiking bij de Bovenkerk bij
voorbeeld blijkt een zeer twijfelachtig geval te zijn. Bij de bouw
van de Theologische school, die slechts een twintig meter van
de Bovenkerk verwijderd is, werd een dergelijke zandopdui
king niet gesignaleerd! Van cler Heide, die in 1950 een proef
boring vIak bij het koor van de Bovenkerk verrichtte, consta
teerde evenmin op deze plaats een zandopduiking, hoewel hij
weI verschillende zandIagen yond. Deze Iaatste zijn echter
vermoedelijk afkomstig van ophogingen; mogelijk is dat de
onderste zancllaag ten dele door de rivier is aangespoeld.
Overigens bleek op deze plaats de grond te bestaan uit een
kleilaag, waaronder veen van ongev. 4 a 5 m - N.A.P. en
daaronder diluviaal zand. WeI lag dit zand hier ongev. 1 m
hoger dan op enkele plekken in de omgeving.
Minder twijfelachtig schijnt daarentegen de zandopduikinq

in Brunnepe te zijn.
Voor dat in dit gebied een nederzetting ontstond, zal het

hoogstgelegen deel weI de oeverwal langs de IJsel zijn ge~
weest. Op deze oeverwal moeten we dan ook de oudste kern
van Kampen zoeken. Een deel van deze oeverwaI wordt ge~
vormd door de tegenwoordige Oudestraat. Het deel van de
Oudestraat, dat binnen de grenzen valt van het 14de eeuwse
Kampen, zoaIs we dat uit de bronrien Ieerden kennen, zal dus

50) Gedenkboek R. Schuiling, biz. 159.
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ook het oudste bewoonde gebied van de nederzetting Kampen
zijn geweest.

Het zal een reeks vrijstaande en waarschijnlijk zeer
schamele woningen zijn geweest, geplaatst op lange, vrij smalle
percelen grond. Deze woningen stonden waarschijnlijk aan de
westzijde van de tegenwoordige Oudestraat met de voorkant
naar de IJ sel gericht. De reeks strekte zich in eerste instantie
uit van het Koornmarktplein tot de Gasthuisstraat. Van
Engelen van der Veen meent te kunnen aantonen dat deze
woningen oorspronkelijk op 26 van dergelijke smalle percelen
of areae hebben gestaan. 51)

We zagen reeds dat de mogelijkheid niet uitgesloten is dat
in de buurt van de Buitenkerk eveneens een zeer oude wooc
kern lag. De aanwezigheid van een zandopduiking is mij echter
hier niet bekend.
Het beeld dat het allereerste begin van de nederzetting

Kampen geboden moet hebben, zal waarschijnlijk veel over
eenkomst hebben gehad met het beeld dat eens Dorestad ver
toonde. Deze .nederzettinq mod, volqens Holwerda, ook uit
een lange huizenrij bestaan hebben binnen een wal met palis
sade, met een smal markt- en opslaq-terrein er langs aan de
rivier. De eigenlijke nederzetting was groter dan het omwalde
gedeelte; de beide kerken ("Upkirke" en "Utkirke") schijnen
buitenaf gelegen te hebben. Interessant is dus zeker, dat te
Kampen de Buitenkerk eveneens eens buiten de stadsmuren lag.

Toen de nederzetting groeide en bled groeien was het -
reeds om strategische redenen - niet wenselijk om deze
enkele reeks woningen Iangs de rivier steeds maar te ver
Iengen en ontstond geleidelijk de zo bekende ellipsvorrn.

Met de groei van de nederzetting kwam de behoefte aan
openbare gebouwen. Aan de Zuidzijde van de Oudestraat
staat in de 14de eeuw de St-Nicolaas, of Bovenkerk. Ver
moedelijk bestond ze al in 1236; dan immers hebben we zeker
heid dat Kampen een zelfstandige parochie is. Waarschijnlijk
heeft dit bedehuis echter een voorganger gehad, een kapeI of
iets dergelijks, maar daar weten we niets van af.

5t) VersIagen en Mededeelingen, 53ste stuk, 1937. Mr G. A. J. van
EngeIen van der Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorming
van het stadsqebied, blz. 80.
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Wat de ouderdom van de St-Nicolaas- of Bovenkerk be
treft, kunnen we het volgende opmerken.

Zowe! Dr Frans Vermeulen als A. J. Reijers, beide grote
kenners van dit bouwwerk, zijn tot de overtuiging gekomen
dat de oudste de!en van de toren uit de 12de eeuw dateren. 52)

Aangezien ook de verering van de Heilige Nicolaas, schut
patroon van zeevaarders en koopliedenl, in de 12de eeuw po
pulair wordt, is er vee! voor te zeggen dat reeds in de 12de
eeuw Kampen een kerkgebouw van enige omvang bezat en de
nederzetting zelf in deze eeuw dus reeds van enige betekenis
wag.

Aan de noordzijde van de Oudestraat is vermoedelijk al
heel vroeg het Heiltqe-Geest-qasthuis gebouwd. Het wordt
reeds in 1310 genoemd. 't Feit, dat in de l-Ide-eeuwse bronnen
we! gesproken wordt van de "aIde" Heilige-Geest, lijkt mij
niet voldoende om te veronderstellen dat dit Gasthuis een
voorganger gehad zou hebben. Veeleer geloof ik dat reeds in
de 14de eeuw men met dit "olde" de eerbiedwaardige ouder
dom van dit gebouw wilde aangeven, zoals ook toe Boecop in
zijn kroniek doet.

Maar mocht dit bouwwerk een voorganger gehad hebben
- wat ik niet geloof - dan zal weI in de buurt van het teqen
woordige Koornmarktplein gezocht moeten worden naar de
plek waar het heeft gestaan. Llit tal van gegevens blijkt immers
dat dit plein, tijdens de opkornst van de stad, hoofdplein is ge
weest. Hier werd, zoals we zagen, de Bovenkerk gebouwd;
hier stond in de 14de eeuw het Richthuis en bij de Koorn
marktpoort lag het veer op Uitterwijk.
Later heeft dit centrum vee! van zijn betekenis verloren en

werd de omgeving van de .Heihqe-Geest het hart van de stad.
Daar vinden we in de 15de eeuw het Raadhuis en wordt in
het midden van deze eeuw de brug over de lJsel gebouwd.
We kunnen ons natuurlijk afvragen waarom het centrum

van de stad zich in de loop der eeuwen verplaatst heeft. Tal
van antwoorden zijn mogelijk.

Toen in de 14de eeuw de gehele Buitenhoek met de Onze-

52) Oudheidkundig [aarboek 1924. Dr F. Vermeulen: De St Nicclaas- of
Bovenkerk te Kampen, blz. 15, 16.
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Lieve- Vrouwe-kerk binnen de stadsmuren werd getrokken,
werd de ligging van het Koornmarktplein weI zeer excentrisch,
de omgeving van de Heilige~Geest zeer gunstig.

Misschien ook rnoeten we de verplaatsing toeschrijven aan
het steeds drukker wordende verkeer in de snel groeiende
stad.

De eenvoudige St-Nicolaaskerk uit het begin van de 14de
eeuw zal geen verkeersobstakel van betekenis geweest zijn.
Geheel anders wordt de situatie cchter wanneer in de volgende
jaren de Bovenkerk steeds weer vergroot wordt en het kerk
hof om het bedehuis verrnoedelijk steeds meer plaats gaat in
nernen. Oat men al spoedig hier inderdaad met de ruimte moest
gaan woekeren, blijkt wel uit een brief van 23 Augustus 1345,
waarin de bisschop van Utrecht aan de pastoor van Kampen
schrijft dat Schepenen en Raad van Campen voornemens zijn
hun Richthuis bij het kerkhof af te breken en een nieuw te
timrneren, en dat zij tot die bouw een hoek van het kerkhof
nodig hebben, alsmede een ander stukje om een te nauwe
straat te verbreden. 53)

Er kan noq een oorzaak voor de verlegging van het centrum
zijn geweest.

In 1950 heeft de heer van der Heide opgravingen op de
Koornmarkt verricht. Niet ver van het koor van de Bovenkerk
yond hij onder meer de beschoeii'ngsresten van een oude Ijsel
oever in de vorm van enig vlechtwerk. Deze beschoeiinqs
resten dateerde hij van voor de 12de eeuw. 54 )

Een belangrijke vondst!
Niet alleen zegt hij ons weer wat meer over de ouderdom van

Kampen, maar ook bewijst de vondst dat de Ijsel zich reeds
sinds de 12de eeuw op deze plaats iets naar het noordoosten
verplaatst heeft. Waarschijnlijk heeft hier dus enige eeuwen
lang een vrij sterke aanslibbing plaats gevonden, en het lijkt
mij niet onmogelijk dat de diepgang van de rivier hier qeleide
lijk aan zo verminderd is dat naar een betere landingsplaats,
mede in verband met her steeds groter worden de scheepstype
in de 13de eeuw, gezocht moest worden.

53) Charters en Bescheiden, dee! I, nr 104.
54) Kamper Almanak 1951-'52. G, D. van der Heide: Opgraving te

Kampen, bIz. 145.
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Het vinden van .deze oeverbeschoeiinq verklaart miss chien
ook een ander probleern.

Bet is opvallend dat de bekeride "ladder", 'de reeks van
evenwijdig met de Ijsel lopende hoofdstraten, die onderling
door tal van schilderachtige steegjes zijn verbonden, niet ver
der doorloopt dan tot de omgeving van het tegenwoordige
Raadhuis.

Dr F. Leyden, die zich in zijn studie van de plattegrond van
Kampen geYnteresseerd toont in dit merkwaardige verschijnsel,
geeft hiervoor de volgende verklaring: Oorspronkelijk heeft
de gehele Ijseldijk en dus ook de Oudestraat min of meer
evenwijdig met de rivier gelopen. Pas achterna zal hier, in
verband met hoogwatercatastrophen der late Middeleeuwen
een gedeelte van de Ijselwal zijn weqqespoeld, waardoor de
ladder zou zijn ontstaan. 54a) ,

De vondst van de heer van der Heide werpt m.i. een ander
licht op deze zaak. Ook ik ben van mening dat de gehele
IJseldijk oorspronkelijk wel min of meer evenwijdig met de
rivier gelopen zaI hebben. EvenaIs bij Dorestad zullen wij ons
dan moeten voorstellerr dat tussen de rivier en de dijk zich
een terrein beyond, waar de schepen meerden en hun ladingen
Iosten.

Toen de rivier zich echter in de Middeleeuwen tussen de
Koornmarkt en de Heilige Geest iets naar 't noordoosten ver
plaatste, kreeg dit terrein tussen beide genoemde punten een
wat grotere uitgestrektheid. Onmogelijk is zeker niet dat
stroomopwaarts van de tegenwoordige IJse1brug de rivier juist
een deel van dit terrein wegschuurde.

Oorspronke1ijk zaI het Iaaggelegen gebied van de IJ seIdijk
(Oudestraat) niet voor bewoning geschikt zijn geweest, omdat
het niet watervrij was. Toen echter het IJ seIfront van de stad
door muren werd versterkt, veranderde dit.en kwam het voor
bebouwing in aanmerking: er werden hier huizen gebouwd en
straten aangelegd.

Een blik op een oude plattegrond van Kampen Iaat ons dan
ook .duidelijk zien, dat de aanleg van het stadsgedeelte ten
Oosten van de Oudestraat, tussen de Koornmarkt en het

54a) Historisch tijdschrift 1939. Dr F. Leyden: NederI. Platteqrondstudies,
bIz. 359.
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Raadhuis, aanzienlijk verschilt met de aanleg van het gedeelte
ten Westen hiervan gelegen.

In verband met het bovenstaande, kunnen we ons afvragen
wanneer het IJselfront van de stad door een muur of wal werd
versterkt. De archiefstukken geven hierover, zoals we reeds
zagen, geen uitsluitsel.

Mr van. Engelen van der Veen geloofde dat Kampen pas
muren heeft gekregen na het ontvangen van de stadrechten,
dus tussen 1230 en 1248 of wat later.

Immers, zo betoogt hij, wanneer een nederzetting reeds door
wal en gracht van het omgelegen gebied was afgescheiden,
werd gewoonlijk slechts stadrecht verleerid aan het gebied dat
binnen de muren was gelegen. 55)

Het stadrecht van Kampen blijkt in de Middeleeuwen wel
:!egelijk ook te gelden voor 't gebied buiten de stadspoorten
gelegen, o.a. voor Brunnepe en De Hagen, dus, zo zegt van
Engelen van der Veen, bij het ontvangen van stadrechten zal
Kampen nog geen omwalde nederzetting zijn geweest. 56)

De reeds genoemde opgravinqen van de heer van der Heide
doen echter ook deze theorie wankelen.

Want niet aileen yond van der Heide tussen de Koorn
markt-poort en de Bovenkerk de resten van een oude beschoei
ingsoever, maar dicht bij het O.N.O.~einde van de gleuf, die
hij groef in de richting van de poort, trof hij ook de Iunda
menten van een muurwerk aan, dat volgens hem uit de tweede
helft van de 12de eeuw moet stammen en wellicht de resten
zijn van een nag onbekende stadsmuur. 57)

Mocht dit laatste vermoeden juist zijn en is de datering van
de heer van der Heide goed, dan voIgt hieruit dat Kampen
reeds in de 12de eeuw een versterkte nederzetting was, ver
moedelijk niet alleen aan de rivierzijde, maar oak aan de land
zijde.

Er zijn dan twee mogelijkheden: of Kampen ontving haar
stadrecht v66r dat deze versterkingen werden aangebracht, 6f

55) Verslaqen en Mededeelingen 53ste stuk 1937, Mr G. A. J. van Engelen
van del' Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorrninq van het
stadsgebied, biz. 82.

56) Idem, biz. 82 en 83.
57) Kamper Almanak 1951-1952, G. D. van del' Heide: Opqravinq te

Kampen, biz. 143.
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Kampen kreeg haar stadrecht na het aanbrengen van de ver
dedigingswerken.

In het eerste geval zou inderdaad dcnkbaar zijn dat het
stadrecht gold voor een groter gebied dan dat van de eiqen
lijke nederzetting, maar het klinkt toch wei zeer onwaarschijn
lijk dat het Kamper stadrecht uit de 12de eeuw zou stamrnen.

In het tweede geval staan we voor het probleem hoe de
nederzettingen Brunnepe en De Hagen, buiten de stadsmuren
gelegen, toch onder het stadrecht van Kampen vielen.
Misschien kan het volgende een aanwijzing zijn. Van Enqe

len van der Veen is tot de overtuiging gekomen dat nog orn
streeks 1300 de zeekusten in deze omgeving zonder bedijking
bewoonbaar waren 58). Men kende hier toen aIleen rivier
dijken, die door particulieren onderhouden werden en stamden
uit een tijd waarin de nederzetting Kampen nag niet bestorid.

De zeedijken in deze streek zouden van een latere tijd zijn
en werden, zoals de Zwartedijk, de Wilgenweg en een deel
van de St-Nicolaasdijk, aangelegd en onderhouden door de
stad Kampen.

Kan het soms zijn dat er voor 1300 een zelfstandig buur
schap Brunnepe bestond en dat dit buurschap zijn zelfstandiq
heid verloor toen de stad Kampen overging tot het aanleggen
van zeedijken? Van Engelen van der Veen meldt dat in de
14de eeuw het buurschap Oene een zelfde lot onderging toen
Kampen de Slaperdijk aanIegde. 59)

Ik geloof niet dat het fundament van de onbekende stads
muur, die door de heer van der Heide werd blootgelegd.
afkomstig is van een muur die als voorganger beschouwd moet
worden van de versterkingen die men in de Middeleeuwen
langs de IJ sel yond. Deze laatste imrners lag slechts enkele
tientaIlen meters verwijderd van de gevonden fundamenten
en kan dus nooit gebouwd zijn met de bedoeling om de stad
uit te breiden. Veeleer meen ik dat in de buurt van de Koorn
markt eens dubbele muren zijn geweest, waarvan de binnenste

58) Verslagen en Mededeelingen 53ste stuk 1937, Mr G. A. J. van Engelen
van der Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorming van het
stadsqebied, blz, 79.
Verslagen en Mededeelingen 41ste stuk 1924, Mr G. A. J. van Engelen
van der Veen: De bedijking van den Ijssel en zijn mondingen, blz. 30.

59) Idem, blz. 31.
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en wellicht de oudste, reeds in de Middeleeuwen afqebroken
werd. In Zwolle heeft een dergelijke dubbele muur o.a. tussen
de Dtezerpoort en de Sassenpoort gelopen.

Zolang de aard van dit fundament echter niet geheel vast
staat, is het zinloos op dit thema verder voort te borduren.

Maar wat het ook geweest moge zijn, het Iorrnidabele stuk
metselwerk bewijst zeker, in dien van der Heide het juist da
teert, dat de wortels van de nederzetting Kampen tot diep in
de 12de eeuw zullen reiken. Dit blijkt trouwens ook uit een
door hem gevonden N.W.-Z.O. verlopende palenrij in het
Zuid-Oostelijk einde van de proefgreppel, die weIlicht als
. fundering gediend heeft van een of ander bouwwerk van
vroege datum, daar geheel hoven de palen, in een ongestoorde
laag, aardewerk van de 10de tot 12de eeuw werd aange
troffen. 60)

d. De Kempereilenden.
In 't najaar van 1363 of in 't voorjaar van 1364 verwierf

Kampen door een besluit van bisschop Jan van Arkel, de
Kampereilanden, waardoor het landbezit van de stad Kampen
vergroot werd met 27 hoeven en 6~ morgen land, dat is in
tegenwoordige maat ruim 500 ha grond.
In de Oudste Foliant vinden we een aantekening waaruit

blijkt welke "eylanden" de stad ontving. 61) Het waren
"Zoveninghen, Haegheninger Grynt, dat Raes, dat uter Hoe
likin, dat groete Hoelikin, de groete Ryedhoep, de cleyne
Ryedhoep, de Weerder, de brenck by den Esse, de Ghanse
kuele, dat groete Nyelant, de brenck boeven dat Nyelant".
AI het land op de Kampereilanden kwam hierdoor niet in het
bezit van de stad: er bled particulier bezit, dat later stedelijk
eigendom werd.
Moerman is er in geslaagd de bovengenoemde namen der

"eylanden" grotendeeIs terug te vinden op een getekende kaart
Kamper eilanden, welke in twee exernplaren op het Kamper
archid aanwezi_gis en op de topographische kaart. 62) Hier-

60) Kamper Almanak 1951-'52, G. D. van der Heide: Opgraving te
Kampen, blz. 145.

61) Oudste Foliant, Iol. 258 verso. Gem.carchief Kampen.
(2) Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkkundig Genoot

schap, 2de serie, deel XXXV, 1918, afl. 2, H. J. Moerman: De
Ijselmonden, blz. 322, 323.
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door kunnen we ons enigszins een voorstellinq maken van het
grondbezit dat Kampen in 1364 verwierf, maar het blijft mij
een vage indruk en de verschillen tussen de Kamper eilanden
van toen en het Kampereiland van nu z ijn ongetwijfeld vele.

De vorming van het Kampereiland in de loop der eeuwen
hangt ten nauwste samen met de invloed die de IJ sel en de
Zuiderzee hier in dit gebied hebben uitgeoefend.
De l}sel.

Het is mogelijk dat de Gelderse IJsel in de Romeinse tijd
een bevaarbare tak van de Rijn was. Tacitus verhaalt hoe
Germanicus tijdens zijn expeditie tegen de Cherusken in het
jaar 15, drie legercorpsen uitrustte. Eeri corps had opdracht
om van Vetera uit naar de Eems door het land der Bructeren
te marcheren, de ruiterij trok door' t Oosten van ons land naar
het gebied der Friezen en de aanvoerder zelf ging per schip
langs de Rijn en daarna, via een tak van deze rivier, de meren
van Midden-Nederland en de Waddenzee naar de mond van
de Eems. Onrnoqelnk is het niet dat deze tak van de Rijn de
Gelderse Ijsel was.
Het volgend jaar ondernam Germanicus wederom een

expeditie en voer door een kanaal, dat door zijn vader Drusus
gegraven zou zijn, het eiland uit naar het Noorden. ,
Lange tijd heeft men gemeend dat deze zogenaamde Drusus

gracht een verbinding geweest zou zijn tussen de Rijn en de
IJsel bij Doesburg. Tegenwoordig echter is men hiervan zo
zeker niet meer en rneent men veeleer dat deze gracht identiek
is met de gekanaliseerde Utrechtse Vecht, een Rijnarm die
de belangrijke Romeinse haven Fectio met de huidige Zuider~
zee verbond. 63)

Zekerheid omtrent een bevaarbare Gelderse Ijsel in de
Romeinse tijd hebben we dus niet.

Pas in de 9de en lOde eeuw komt de IJsel onder de namen
Ysala, Isola, Isla en Hisla in de bronnen voor. In 815 tradeert
de klerk Gerwardus aan het klooster Lorsch o.m. een deel van
een stuk broekland in Salland "ubi Hisla Ilumen confluit in
mare". 64) In 973 geeft keizer Otto II het klooster te Heltnon

63) A. W. Bijvanck: Nederland in den Romeinschen tijd, deel II, bIz. 409.
64) Register van Overijsselsche Oorkonden II, no 370.
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(Elten) de Cathentol "in pago Salon, in fluvio Y sala". 65)
De IJ sel, zoals .deze in de stukken van de 9de en lOde eeuw

voorkomt, zal ongetwijfeld een geheel of gedeeltelijk bevaar
bare tak van de Rijn zijn geweest, het bestaan van een portus
Deventer in die jaren bewijst dit weI.

Maar, en eerder wees ik hier al op, opmerkelijk is zeker
dat in de l l de en 12de eeuw de Ijselweq naar het Noorden
beneden Deventer zeer weinig gebruikt schijnt te zijn. In de
I3de eeuw nog ontbreekt voor Kampen elk spoor van haridels
betrekkingen met de Rijnstreken.

Het artikel van Ir W. C. Visser, genaamd "De Oude
Geschiedenis van Kampen en zijn rivier" , werpt misschien
nieuw licht op dit probleem. 66)

Op grond van bodem-onderzcek in de omgeving van Kam
pen en speciaal op het Karnpereiland, meent Ir Visser te
mogen aannemen dat omstreeks 800, dus in de Karolingische
tijd, de lJsel niet in de omgeving van Kampen heeft gestroomd.
Hij veronderstelt dat in die tijd de IJsel via het Zwarte Vvater
naar zee stroomde, en meent dat toen zijn betekenis als bevaar
bare rivier zeer gering was. Het Kampereiland was toen vol
gens hem een veengebied waarin tal van watergeulen en
afvoerstromen voorkwamen.

De IJsel zou pas naar dit gebied getrokken zijn toen de grote
Middeleeuwse transgressie begon. Toen - zo zegt Visser -
brak de IJsel door zijn oeverwal bij Hattem heen en koos
definitief de weg langs Kampen, zij het ook in de loop der
eeuwen met tal van varia ties.
Ir Visser heeft een zeer stoutmoedige theorie opgesteld die

ongetwijfeld de belangstelling van geographen en historici
verdient. Ik geloof niet dat beide groepen haar voetstoots
zullen aanvaarden. Ir Visser wordt in de eerste plaats sterk
beinvloed door de theorie dat er een afwisselende verhoging en
verlaging van de zeespiegel ten opzichte van het land is ge
weest, die ook de laatste 2000 jaren doorging. Aanvaardt men
deze theorie als juist, dan kan men zich vermoedelijk ook weI
met zijn conclusie verenigen dat, bij het ontbreken van duide-

65) Register van Overijsselsche Oorkonden I, nr 9.
66) Kamper Almanak 1951-'52. If W. C. Visser: De oude geschiedenis

van Kampen en zijn rivier, blz. 189-206.

232



liik verzande rivierarrnen in de streek rondom Kampen als die
van "t stelsel van Vink, de IJsel hier eens niet heeft gestroomd
en we wellicht het Zwarte Water als een oude benedenloop
van "deze rivier moeten beschouwen. De grote vraag is nu
maar, wanneer dit het geval is geweest. en hier op geeft Ir
Visser m.i. een niet overduidelijk antwoord.

In verband met de door hem aangenomen veranderingen in
het zeeniveau, zegt hij o.m.:

"De nieuioe loop toetd door de tiviet specieel opgezocht bij
een tijdelijke snelle stijging van de zee, tijdens wat men een
transqressie pleegt te noemen, Aan het begin van de jaartelling
deed dit zich uoor, in het begin van de 13de e~uw kan het op~
tteden van een tioeede. historisch vaststaande, transgressie
worden geconstateerd". 67)

Zeer consequent betoogt Ir Visser dan ook enkele blad
zijden verder: "De irensqressie van de 13de eeuw doet het
water V'ilnde zee in dii veengebied (bedoeld wordt kennelijk
het Kampereilandgebied - F.) binnendrinqen en na korte tijd
nedert de zee of althans het ~age zeepeil Kampen meet en
meet ...... " 68) om tenslotte te besluiten met de volgende
woorden: "In deze tijd, zo stelle men zich ooor, heeft de IJsel
langs de Kampereilanden contact gekregen met de Zuiderzee,
hetzij door de activiteit van de mens, hetzij door een doorbraak
door zijn oeverwal. De korte afstand gaf deze tak van de tiviet
reeds spoediq een overwicht over de oeronderstelde Zioerte
W eier-tek en deed de tiuiet definitief naar het Kampereiland
afbuigen". 69)

Uit het bovenstaande kan ik aileen maar opmaken dat
Ir Visser hier de stelling wil verkondigen dat de IJ sel pas in
de 13de eeuw, wanneer de grote Middeleeuwse transgressie
aanvangt, via het Kampereiland contact met de Zuiderzee
heeft gekregen en daarvoor de afstroming plaats yond via de
Zwarte-Water-tak.

Nu zagen we reeds dat het haast wei zeker is dat reeds in
de 12de eeuw Kampen een plaats van eniqe betekenis geweest

Kamper Almanak 1951-'52. Ir W. Co'Visser: De oude geschiedenis
van Kampen en zijn rivier, bIz. 191.
Idem, bIz. 193.
Idem, bIz. 194.
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moet zijn en ook aan het water was gelegen. Drt blijkt we! uit
de opgravingen van Van der Heide en de ouderdom van de
toren van de Bovenkerk.

Dat deze nederzetting haar opkomst te danken zou gehad
hebben aan een veenqeul, acht ik zeer onwaarschijnlijk en hoe
zij onder dergelijke omstandigheden op een oeverwal gebouwd
zou kunnen zijn, hetgeen toch ook Ir Visser aanneernt, is mij
geheel onbegrijpelijk!

Leest men het gehe1e artike1 van Ir Visser echter aandachtig
door, dan blijkt hij het zo niet te bedoelen ondanks de duide
lijke taal die hij hier boven schijnt te spreken. Onderaan blad
zijde 194 noemt hij wederom "de middeleeuwse transgressie"
als het tijdperk waarin de Ijsel naar de streek om Kampen
getrokken zou zijn, maar nu horen we plotseling een geheel
nieuw ge1uid; deze rniddeleeuwse transgressie vangt plotse
ling in de.9de of begin lOde eeuw aan en de doorbraak van
de IJsel door haaroeverwal geschiedt everieens in deze perio
de. Llit de rest van zijn artikel en de toelichting bij de kaarten,
blijkt weI dat we ons hieraan verder te houdcn hebben.

Dan wordt zijn theorie natuurlijk, zowel voor de geograaf
als voor de historicus, een stuk aannemelijker. al blijven er nog
vragen genoeg over. Want ook indien de doorbraak in de 9de
of lOde eeuw plaats yond. blijft bijvoorbeeld het probleem van
de oeverwallen langs de I'[sel bij Kampen en langs 't Rechter
dicp de aandacht vragen, evenals de ouderdom van de door
Ir Visser geconstateerde veengeuIen.

En zou het riiet beter zijn te zeggen dat, naar de naam te
oordelen, Kampen jonger kan zijn dan Brunnepe? Het is nog
niet zo zeker dat de groepen plaatsnarnen in vrij nauwkeurig
af te bakenen perioden werden gevormd, zoals de schrijver
met zo grote stelligheid aanneemt. 70)

De historicus zaI wellicht minder ernstige bezwaren hebben
tegen het artikel van Ir Visser in z 'n geheeI, dan de geograaf.
De Drususgracht zaI hij zeker niet meer tussen Rijn en IJ sel
willen zoeken, zoals Ir Visser nog wel schijnt te doen. Hij zal
er op wijzen dat in 973 reeds de KatentoI aan de IJsel wordt

70) Kamper Almanak 1951-'52. Ir W. C. Visser: De oude geschiedenis
van Kampen en zijn rivier, blz. 194.
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genoemd, zodat de doorbraak bij Hattem op zijn laatst in het
begin van de 10de eeuw plaats gevonden moet hebben 6f een
heel stuk beneden Hattem.

Het valt zelfs niet te ontkennen dat Visser's theorie voor
hem ook veel aantrekkelijks heeft. Llit zijn betoog blijkt weI
dat hij de bevaarbaarheid van de IJsel beneden Deventer, na
de doorbraak bij Hattem, niet hoog aanslaat; pas in de 13de
eeuw, zo meent Visser, is de transgrederende zee met het op~
ruimen van het veen zover gevorderd dat in een noordweste
lijke richting, van Kampen af gerekend, een kortere uitmonding
van de IJsel verkregen kan worden. Een verklaring wellicht
van het feit waarom, zoals Meilink reeds opmerkte, het
scheepsvaartverkeer op de IJ sel beneden Deventer in de 11de
en 12de eeuw zo gering was. Het verklaarr wellicht ook de
betrekkelijk late handelsbetrekkingen van Kampen met de
Rijnstreken. Dit alles kan, indien Ir Visser's theorie juist is,
een kwestie van waters tan den geweest zijn, een verrnoeden dat
Meilink ook al uitsprak, Daar staat tegenover dat de water
afvoer van de IJsel beneden Deventer in deze eeuwen weI
bijzonder gering moet zijn geweest indien het scheepvaart
verkeer uit die dagen er door belemmerd werd.

Accepteren we de hypothese van Ir Visser, dan blijkt hier
uit weer opnieuw dat Kampen geen oude stad geweest kim zijn:
deze nederzetting is pas denkbaar na de doorbraak van de
IJsel bij Hattem. Wij zouden er ook uit kunnen opmaken dat
de IJse! als handelsweg pas in de 14de eeuw voor Kampen
be1angrijk wordt, zodat deze nederzetting eerder haar opkomst
aan de Zuiderzee dan aan de rivier te danken zal gehad
hebben.
De Zuiderzee.

De naam Zuiderzee duikt voor het eerst op in de 14de eeuw
en wel in de correspondentie tussen de Noord-Duitsers en de
N ederlandse Hanze-steden.

De oudste gegevens omtrent het watergebied in Midden
Nederland danken we aan de reeds eerder genoemde Romein
Pomponius Mela, die, zoals reeds eerder in dit artikel opqe
merkt, in zijn "Situ Orbis" immers over een meer spreekt dat
Flevo heet en aan zijn tijdgenoot Plinius die een Rijnmonding,
Flevum genaamd, noemt.
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De mond Flevum kan 't Vlie geweest zijn, in een Hollandse
oorkonde van 1314 aldus genoemd, maar die reeds als fluvius
Fleo, FIe, Flehum in de vroege Middeleeuwen voorkomt. 71)
Over de loop van het Vlie hebben we geen zekerheicl, maar

vanaf de Romeinse tijd is het waarschijnlijk een be1angrijke
vaarweg geweest en zonder twijfel hebben de kooplui van
Oorestad en daarna die van Utrecht en van de steden om de
Zuiderzee gelegen, er een druk gebruik van gemaakt.
Een andere doorgang van de Zuiderzee naar de Noordzee

was in de Middeleeuwen het Marsdiep. Dit zeegat wordt voor
het eerst genoemd in de Traditiones Fuldensis, de opsomming
van bezittingen die in de 8ste eeuw toebehoorden aan de abdij
van Fulda. Hierin wordt gesproken van een zekere Gerwic uit
Fresia, die aan de abdij landerijen en bossen schenkt nabij de
"fluvius" het Marsdiep (Maresdeop). 72)
Wanneer het Marsdiep ontstaan is, is niet zeker. In zijn

voortreffelijk boek over Texel betoogt de heer Van der Vlis
op m.i. zeer goede gronden dat het Marsdiep in de Romeinse
tijd wel reeds bestond, doch niet als riviermond, maar als in
ham van de zee. Volgens hem moet als verbinding (Oude)
Vlie-Marsdiep eerst tot stand gekomen zijn tussen de Ro~
meinse tijd en de eerste vermelding van de naam Maresdeop
in de reeds genoemde Traditiones Fuldensis. 73)

Uit het bovenstaande blijkt dat het meer of meren-systeern,
door de Romeinen Flevo genoemd, reeds zeer vroeg in open
verbinding stond met de Noordzee.

Het zuidelijke bekken van de Zuiderzee, het oude Aelmere,
zal in de vroege Middeleeuwen reeds vrijwel zijn teqen
woordige omvang hebben gekregen. Het grote landverlies
heeft door de aanlandige winden vooral in het Noorden en
Oosten plaats gehad~De doorstroming van het Noordzeewater
en de werking van eb en vloed in het zuidelijke bekken is dan
ook pas later tot stand gekomen. Nog in 1240 werd, volgens
een bericht, het eiland Marken ornspoeld door "zoet zee
water", 74)

71) Van den Bergh: Handboek der Middelnederlandse Geographie, 3de
druk, bIz. 22.

72) Ost Friesisches Urkundenbuch, bIz. 786-791.
73) J. A. van der Viis: Texel, bIz. 28-30.
74) Gesta abbatus orti S. Mariae, ed. Wybrands p. 200.
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De overgang van Aelmere naar Zuiderzee is tot op zekere
hoogte zeer geleide1ijk geschied. Ir Visser' gelooft dat deze
overgang reeds in de 9de en de lOde eeuw haar beslag begon
te krijgen. 75)
Uit verschillende bronnen, die ik onder meer aan het

Handboek der Middeleeuwse Geographie ontleen 76), is het
enigszins mogelijk een beeld te vormen hoe de oostgrens van
de Zuiderzee verliep tijdens de opkomst van Kampen.
Urk wordt in 966 een eiland genoemd. maar het eiland was

toen zeker groter dan nu. zoals ook uit bodemvondsten in de
N.O. polder blijkt.
Ten oosten van Urk moet een clorp Nagele hebben gelegen

en de heer Van der Heide meent tussen Schokland en Urk
ook de plaats van dit dorp gevonclen te hebben. 77)
In een stuk van ongev. 1100 wordt melding gemaakt van

"Urch in lacu Almeres sita", maar ook van een tocht van
Staveren "ad Naqelo". Met zekerheid meent van der Heide
te kunnen vaststellen dat het gebied tussen Urk en Schokland,
waar eens het oude Nagele heeft gelegen, tot aan of in de
13de eeuw bewooncl werd en dat de plaatselijke zoctwater
transgressie in die tijd geplaatst moet worden 78).

Schokland komt in deze tijd onder twee namen voor: Emel
werth (Emmeloort ) en Enese of Ensse (Ens). Ten westen
van de zuidpunt van Ens op Schoklancl deed van der Heide
ook talrijke vondsten, scherven van Middeleeuws aardewerk,
beenderen van huisdieren, maar ook fragmenten van herte
geweien welke bewerkingssporen vertoonden. Hij neemt aan
dat dit gebied reeds voor de 5de eeuw na Chr. sporadische
bewoning heeft gehad en dat de bevolking eerst ornstreeks de
11de eeuw hier belangrijk is toegenomen. 79) Maar ook vond
hij hier resten van Jacoba-kannen die uit de Hde en de 15de
eeuw zullen dateren en in de zoetwaterafzetting. die "slod"

75) Kamper Almanak 1951-'52, Ir W. C. Visser: De oude geschiedenis
van Kampen en zijn rivier, bIz. 199.

76) Van den Bergh: Handbook der Middelneclerlanclse geographie, 3de
druk.

77) Kamper Almanak 1949-'50, G. D. van 'cler Heide: Geschiedenis van
het "Nieuwe land", bIz. 116.

78) Idem, blz. 116.
79) Idem, bIz. 117.
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genoemd wordt, voorkwamen. Hij concludeert hieruit dat de
sloeffase, die Olver het voormaliqe middeleeuwse landgedeelte
werd afgezet na de 13de eeuw, in de 14de eeuw haar einde
noq niet had gevonden, maar geleidelijk aan nag is doorqe
gaan en de bewoners van Ens en Emrneloord op de hielen
heeft gezeten. 80)

Resten van nederzettingen trof Van der Heide DDkaan ten
N .W. van het nieuwe Emme1DDrdtDt ver in het Westen van
de polder en aanzienlijk noordelijker nDg en verder ten Z.W.
van Kuinre, waar een dorpje Vene of Veenhuizen in het laatst
van de 14de eeuw vermoedelijk een prooi van de qolven
werd. 81)
Alles bij elkaar genDmen kunnen we dus misschien als CDn~

clusie trekken dat 't opruimen van het landschap om het meer
of het merenstelsel Flevo, betrekkelijk geleide1ijk en misschien
wel met onderbrekinqen is voltooid, maar ornstreeks de 13de
eeuw weI voornamelijk zijn beslag had gekregen; hoewel het
erosieproces zich nadien nDg voortzette bij Schokland, Kuinre
en misschien DDkbij Llrk.
Zeescheepvaart moet in dit deel van de Zuiderzee dus reeds

vrDeg moqelijk geweest zijn en het lijdt geen twijfel dat de
schepen DDkbuitengaats konden kornen.
De geschiedenis van de Zuiderzee, VDDrZDver die ons tot

op heden bekend is, maakt zeker niet het ontstaan van een
koopmansnederzettmq aan de mond van de IJsel aan het einde
van de 11de of in het begin van de 12de eeuw onrnoqelijk.

Vrij algemeen wordt teqenwoordiq aangenDmen dat Kampen
een kolonisatiestad is, d.w.z. dat eens een groep kooplui, van
elders qekomen, de qrondslaqen VDDrdeze nederzettingen
legden. En natuurlijk rijst dan de vraag: van waar kwamen
deze kooplui?

Het ligt VODrde hand het eerst aan Friezen te dcnken:
Friezen dan in de ruime zin van het woord. We zagen
reeds dat de Friese kooplieden vooral v66r, maar DDkna de
Noorrnannennjd, zeer actief waren en o.a. langs de Rijn tal

80) Kamper Almanak 1949-'50, G. D. van der Heide: Geschiedenis van
het "Nieuwe Land", blz, 117-118.

81) Idem, blz. 119.
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van kolonies hebben gesticht. Positieve bewijzen echter, dat
Kampen een k610nisatiestad van Friezen is geweest, zijn niet
gemakkelijk te geven en het is zeker niet voldoende er op te
wijzen, dat de wijken, waarin de stad verdeeld was, in de
Middeleeuwen espels werden genoemd en een sluis een ziel
genaamd werd.

Het oudste Burgerboek, dat in 1302 aanvangt, geeft geen
enkele aanwijzing in deze richting; de burgers die in het begin
van de 14de eeuw ingeschreven werden, komen voor 't grootste
gedeelte uit de omgeving van de stad zel£'
Mr van Engelen van der Veen heeft getracht verband te

leggen tussen de kolonisatie van Kampen en van Kamper
veen.82)
Dat Kamperveen een Fries kolonisatiegebied is geweest,

blijkt welhaast zeker te zijn. In zijn bekende kroniek schrijft
Toe Boecop reeds: Ettelicke iaren vO'erdesse tyt (d.w.z. voor
1255) synnen ettelicke schemelle huysluden vuyt Vreslant om
trent van Campen, op eeti wylt onbeoredet, moerich landt ghe~
coernmen, wellicke nu dat Campervennc worde ghenoemt, und
hebben dye ooers. dot lendt myt graven ende endetre swaren
erbeut, van onlant toe lende ghemaket ondersteen sa
Deze wetenschap zal Toe Boecop weI gehaald hebben uit

een brief van bisschop Willem van Mechelen uit 1298, waarbij
deze vidimeert en bevestigt het privilege, door zijn voorganger
Hendrik van Vianden in 1260 aan de. inwoners van Kamper
veen verleend. Hierin staat immers o.m. te lezen: "Ex relatione
proborum oirotum inielleximus quosdam pauperes a pertibus
Frisie quondam in Sallandia aduenisse et quendam locum
pelustrem et jucultum quod vulgariter nomine vene nuncupa~
tur sitam in quodam termino Sallandie prope villam quandam
Wilsem dictam et prope opidum Campense ad inhabitandum
et exolendum ex consensu principis et nobilium terre illius
eleqisse", 84)

82). VersIagen en Mededeelingen, 53ste stuk 1937; Mr G. A. J. van
Engelen van der Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorming van
het stadsgebied,. blz. 68-70.

83) Arent toe Boecop. Kronrek, bIz. 209.
84) Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, dcel VII. Mr J. Nanninga

Uitterdijk: Een en ander over Kamperveen en zijn Dude privileges,
blz, 251.
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Wanneer werd het Kamperveen geko10niseerd? Van Enqe
len van der Veen ge100ft reeds in 1187 of 1189 en meent dat
de "arme Friesen" die zich hier vestigden van huis en hof
verdreven werden door grote watervloeden in hun eigen land.
Het 1andbouwende deel van deze op drift geraakte mensen
zou vol gens hem de wildernissen van Selland. grenzende aan
de Veluwe, bevolkt en ontgonnen hebben: de kooplieden,
handwerklieden en vissers zouden de nederzetting Kampen
hebben gesticht. 85)

Uit een oorkonde van 1213 blijkt dat het Veen toen zeker
bewoond was; hierin 1aat Otto, bisschop van Utrecht, a1 zijn
horige lieden vrij te Wtlsum en te Za1k op de Vene, wonende
op hoeven van Dirk en Henrie van Buchorst. 86) Llit dit stuk
blijkt wel dat de kolonisatie van het Veen reeds v66r 1213
begonnen is.
Welke relaties bestonden er tussen Kampen en Kamperveen?

Van Engelen van der Veen qclooft dat deze vrij nauw ge
weest moeten zijn. In de eerste p1aats wijst hij er op dat kort
na 1213 Kamperveen deel uit maakte van de parochie Kampen,
een toestand waarin vermoede1ijkv66r 1336 een einde kwam;
in 't 1aatstgenoemde jaar blijkt Kamperveen a1thans een eigen
kerk te bezitten, die echter nog geen parochiekerk behoeft
te zijn. Verder wijst hij op her grote aanta1 "de Venos" en
"van der Vene's" die vo1gens het oudste Burgerboek, in de
Hde eeuw burger van Kampen worden.
Of hieruit nu zo'ri nauwe relatie tussen Kampen en Kamper

veen b1ijkt. is voor mij nog de vraag, daar tal van lieden uit
de onmiddellijke omgeving van de stad afkomstig, in die tijd
de stad binnenkwamen, waaronder natuurlijk ook tal van
mensen uit het Veen afkomstig waren. Meer zegt dat Kampen
de dijkgraaf van Kamperveen benoernde en in vele gevallen
a1s haar pleitbezorqster optrad. 87)

In verband met bovenstaande, is het zeker de moeite waard

85) Verslagen en Mededeelinqen, 53ste stuk, 1937, Mr G. A. J. van
Engelen van der Veen: Het ontstaan van Kampen en de vorming
van het stadsgebied, blz. 69-70.

86) Register van Overijsselsche Oorkonden, no 28.
87) Verslagen en Mededeelingen, 53ste stuk 1937.Mr G. A. J. van Engelen

van der Veen: He! ontstaan van Kampen en de vorming van het stads
gebied, blz. 68.
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ook eens te wijzen op de reeds vaker genoemde brief van 1236,
waarin de inkomsten van pastoor Ismahel van Kampen ge~
regeld worden. Letterlijk staat in deze brief onder meer:
"Parochiani praedicti octo mansos in Vene prope Campen
quod eis commune [uii, pro eisdem duabus libiis sibi et suis
successotibus perpetuo assignaverunt in dotem, ei ipse pro
eisdem octo mansis illis duabus libris pro se et suis successo
ribus perpetuo renuntiavit". 88)

Hierin wordt het Veen dus niet meer of minder dan een
gemeen bezit van burgers en parochianen van Kampen qe
noemd! Hoe we ons dit moeten voorstellen, is mij echter niet
geheel duidelijk. Was in die tijd heel Kamperveen een
"meente" van Kampen? En moeten we hieruit besluiten dat de
stad of de nederzetting Kampen de hand heeft gehad in de
kolonisatie van het Veen?

Vias Kamperveen aan de jurisdictie van Kampen onder
worpen? Ter Kuijle acht dit zeer dubieus 89) en zekerheid
hebben we beslist niet.
Van Engelen van cler V een' s theorie dat "arme Friezen"

ongeveer gelijker tijd Kamperveen koloniseerden en de neder
zetting Kampen stichtten, kan een qrond van waarheid be
vatten. Maar dat dit omstreeks 1170 geschiedde, geloof ik niet;
de vondsten van Van der Heide tonen weI aan dat Kampen
ouder dan 1170 is!
Er zijn nog wel andere suggesties gedaan omtrent de stich

ting van Kampen. Meermalen bijvoorbeeld vindt men Wilsum
als moederstad van Kampen genoemd.
Oud is dit stadje Wilsum, in de onmiddellijke nabijheid van

Kampen aan de I'[sel geJegen, weI en kooplieden waren er
reeds vroeg. In akten van de 13de eeuw treden kooplieden van
Wilsum en Kampen gezamenlijk op.

De mogelijkheid bestaat, maar zeker is het niet, zoals ik
reeds aantoonde, dat tot in 't begin van de 13de eeuw Kampen
en Wilsum een parochie vormden en de kerk te Wilsum de
moeder was van die te Kampen.
Zeker is het merkwaardig dat het wapen van Wilsum een

88)
89)

Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel II, no 904.
Mr -G. J. ter Kuile jr: Geschiedenis van de heer lijkheid Zalk en Vee
katen, bIz. 71.
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treffende overeenkomst met het Kamper wapen vertoont. Beide
plaatsen hebben als gemeente~wapen een versterkte poort.
Kampen zegelt reeds met dit wapen in 1293. Maar uit het
Corpus Siqellorum Neerlandicorum 'blijkt dat verscheidene
IJ selsteden, zoals Zutphen, Deventer en Zwolle, v66r 1300
met een derqelijke afbeelding zegelden 89a).

De pelikaan die met een nest vol jongen op de middelste
poort van het wapen van Wilsum staat afqebeeld, kan door
een romanticus misschien verklaard worden als een symbool
van de stad die, ten koste van zich zelf, haar bleed gaf om
haar jong, Kampen, groot te maken; maar ,het lijkt mij toch
te kras om, zoals Mr S. J. Fockema Andreae dcet, uit deze
gegevens direct de conclusie te trekken dat Wilsum het oude
mocderdorp van Kampen geweest moet zijn 90).
Om dit waar te maken, zijn meer en betere bewijzen nodig en

tot nu toe ontbreken deze.
Oat Kampen en Wilsum ongeveer in dezelfde tijd door

groepen kooplui die van elders kwamen, gesticht zouden zijn,
. acht ik zeer goed mogelijk. Dat later, toen Kampen Wilsum
volledig overvleugelde, Wilsumer kooplieden naar Kampen
zijn getrokken, is eveneens zeer waarschijnlijk, het veelvuldig
voorkomen van de naam Van Wilsum of Van Wilsem in de
middeleeuwse stukken hier ter stede, kan zelfs min of meer
als bewijs gelden, maar dat Kampen een dochter van Wilsum
is, wil er bij mij toch niet in.
In zijn artikel "De oude geschiedenis van Kampen en zijn

rivier" suggereert Ir Visser, dat Kampen een dochter zou zijn
van Brunnepe. 91) Het is inderdaad een feit dat Brunnepe,
naar de naam te oordelen, ouder kim zijn dan Kampen; zeker
heid hierorntrent hebben we echter stellig niet.
Brunnepe was in de Middeleeuwen een overwegend Iande

lijke nederzetting. Ik zal niet ontkennen dat er wel enige
, sporen zijn van eigen handel; het dorp had een eigen haven,

en Deventer kooplieden moesten er paalgeld betalen, maar de
kooplui die er wonen blijken toch steeds Kamper forensen te

89a) Corpus Sigellorum Neerlandicorum. Zie de afbeeldingen no 581
(Deventer), no 634 (Zutphen), no 636 (Zwolle), no 602 (Kampen).

90) Mr S. J. Fockema Andreae. Dr E. H. ter Kuile, Dr M. D. Ozinga:
Duizend jaar bouwen in Nederland. biz. 121.

91) Kamper Almanak 1951-'52, Dr W. C. Visser: De oude geschiedenis
van Kampen en zijn rivier, blz. 194.
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zijn. En toen er nog geen IJsel langs Brunnepe liep, zoals
Visser aanneernt dat in de vroege Middeleeuwen het geval
was, zal Brunnepe zeker een typisch landelijke nederzetting
zijn geweest, bewoond door een boerenbevolkinq. Her is m.i.
ondenkbaar dat een boerenbevolking een koopmanskolonie in
de onmiddellijke nabijheid van hun dorp gesticht zou hebben.
De gangbare theorien over de herkornst van de stichters van

Kampen zijn dus nogal aanvechtbaar en ik zie helaas voor
lopig geen kans om een andere en betere te geven.
Alles bij el'kaar blijft 'het resultaat van dit artikel dus mager.

Kampen zal een koopmanskoionie zijn, door Friezen ·gesticht
aan 't einde van d~ l l de of in 't begin van de 12de eeuw. Van
waar deze Friezen kwamen is onbekend: aantrekkelijk is zeker
de veronderstelling dat zij door hooqwater-catastrophen uit
hun land verdreven werden. Deze kooplieden zullen zich te
midden van een verspreid wonende boerenbevolking op wel
licht aangekochte "kampen" langs de IJ sel gevestigd hebben.

Behaive door de veilige en watervrije ligging van de door
hen uitgekozen plek, werden zij misschien gelokt door een
overschot van waren, zoals zuivelproducten en vis, die de hier
reeds gevestigde bocren- en vissers te bieden hadden. De han
del van deze groep kooplui zal zich aanvankelijk op de streken
gelegen aan de Zuiderzee gericht hebben. W ellicht speel
de de handel in haring hierbij van het begin af aan een
belangrijke rol. Deze vis kon in de l Ide en 12de eeuw immers
nog betrekkelijk dicht bij huis, in de Waddenzee en Noordzee,
gevangen worden. Ais het centrum van de haringvangst bij
Schonen in Zweden komt te liggen, gaan de Kamper koop
lui de haring achterna. Dan begint de Ommelandse vaart,
Kampen wordt tevens een belangrijke schakel. in de 'handel
tussen de Oostzee-Ianden en Vlaanderen, en de schier ver
bijsterende bloei van de stad vangt aan.

Maar ook dat alles is hypothese, veronderstelling. En dit
artikel is zeker niet bedoeld om nieuwe veronderstellingen,
nieuwe theorien over het ontstaan van Kampen naar voren te
brengen. Het wil slechts een overzicht geven van de stand van
zaken op het ogenblik, opdat zij die zich in de toekomst in dit
onderwerp opnieuw willen gaan verdiepen - en ik sluit mijzelf
hierbij niet uit - enig houvast zullen hebben.

C. N. Fehrmann.
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