IE MOGI OM WAAR IE ZI1N.
Twee verdachte middeleeuwse Kamper kronieken.
Enige jaren geleden yond ik op mijn bureau in het Walkate Archief een
postpakket, dat direct mijn aandacht trok door zijn slordig uiterlijk.
Voor de verpakking was grauw papier gebruik en het geheel werd
nauwelijks bij elkaar gehouden door een rafelig stuk touw. Even slordig
als de verpakking, was het adres: "aan het Walkaatarchiev te Kampen"
stond er met onbeholpen letters op te lezen. Een afzender ontbrak,
maar uit de poststempel bleek, dat het pakje te Amsterdam op de bus
moest zijn gedaan.
Na opening kwam een wonderlijk allegaartje voor de dag. Een oude ,
zeer versleten leren losse ornband, bleek de volgende inhoud te bevatten:
I. Twee boekjes.
2. Twee brieven , een bIijkbaar bedoeid ais "begeleidend schrijven", de
andere gericht aan een zekere "John" met ais datum en plaats van herkomst 2 maart 1931, St. Chridtophe. In tegenstelling met de eerstgenoemde brief, was de Iaatstgenoemde getypt en niet geschreven.
3. Een aantal stukken perkament, beschreven met een laat-middeleeuwse Latijnse tekstletter.
4. Drie stukken vergeeld en vervuild perkament, zo op het oog dicht
beschreven met een middeleeuwse gotisch-cursieve tekst.

Het begeleidend schrijven.
Even curie us als de inhoud van dit postpakket, was het "begeleidend"
schrijven.
De afzender van dit alles deelde mij daarin mede (en wel in bijzonder
slecht Nederlands, zowel wat spelling als stijl betreft), dat hij hierbij
de oude leren band, de boeken en de perkamenten terugzond die nog
bij hem thuis lagen, daar hij in het bejaardenhuis ging en alles opruimde.
Voor zover ik uit zijn stuntelige brief kon wijs worden, kreeg ik de indruk, dat een zekere mijnheer Henneman jaren geleden aan zijn schoonvader, blijkbaar een boekbinder, opdracht had gegeven de leren omband
met inhoud te restaureren. Maar deze zou daarna de rekening van 64
(gulden?) geweigerd hebben te betalen. Nu zijn schoonzoon z'n boeltje
opruimde , wilde hij geen "dief' zijn en zond daarom de band met inhoud terug, hoe weI "een week werke" door zijn neus was geboord door
"een bedrieger" uit Kampen "waar van die fijnen grefermeerde wone
als wij in Amsterdam niet hebben ". De afzender beweerde in deze brief
ook de rekening terug te zenden ("mag Uw houden en het geld van de
postsegel daar ken Uw ook rijk mee weze"), maar deze ontbrak helaas.
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De brief was ondertekend, maar de handtekening is later blijkbaar met
opzet onleesbaar gemaakt.
Een mij Diets zeggende brief; alleen de naam Henneman deed mij vermoeden, dat hiermede wel eens Mr. Joan Ennema bedoeld kon zijn,
mijn voorganger als beheerder van het Frans Walkate Archief. Dat zou
dan kunnen verklaren, waarom dit pakketje aan mijn instelling toegezonden werd en niet bijv. aan het Kamper gemeente archief.
De brief aan .vriend John".
Ook de bijgevoegde getypte brief, door een zekere Jules de V. op 2
maart 1931 vanuit St. Chridtophe gezonden aan zijn ,jongenvriend",
een zekere John, maakte mij niet veel wijzer.
De briefschrijver, die de indruk wekt (of wil wekken), dat hij reeds geruime tijd in het buitenland woont en daardoor moeilijkheden heeft
met de Nederlandse taal, blijkt ook iets te maken te hebben met de
oude leren band en de inliggende boeken en documenten.
Hij bezweert zijn oude vriend John, een oude kennis van hem en zijn
vader uit het voormalige Nederlands-Indie, geen geloof te hechten aan
de leugens van de "imbecile F.w." die, als ik het kromme taaltje van de
briefschrijver goed begrijp, Jules de V. en zijn vader er van had beschuldigd een .belangrijk manuscript of boek, dat vermoedelijk betrekking
had op de oudste geschiedenis van Kampen, achter te houden.
Deze Jules de V. ontkent ten sterkste, dat dit manuscript of boek, eens
eigendom van de Kamper families B. en d.B.v.L., nog in het bezit van
zijn familie zou zijn. Zijn vader had weI de leren omband met inhoud,
die hij daarom nu aan zijn vriend John geeft "vermits dat het uit Kampen is en niet aan onze familie gaat".
Waar het boek of manuscript zelf gebleven-is, weet hij niet. Het zal wei
verloren zijn gegaan, tenzij F.w. het heeft of "het zeer vriendelijke sujet
N.U." die er destijds ook veel belangstelling voor toonde.
Rond de jaren 1920, toen de briefschrijver met verlofin Nederland was,
had hij ook een bezoek aan Kampen gebracht en de Collectie van C.W.
bezichtigd, maar het gezochte daar niet aangetroffen.
Tegen het einde van zijn brief, bezweert deze Jules de V. nogmaals zijn
oude vriend John, geen geloof te hechten aan de praatjes van F.W. en
N.U. die .miet wilden hooren naar de vrienden van grootvader, als de
colonel D., de paintre H. en de broeders B., die Papa kenden zooals een
eerlijk man".
Hoewel ik reeds in de aanvang heb gezegd, dat ook deze brief mij niet
veel wijzer maakte omtrent de oorsprong van het mij toegezonden pakket, was het toch geen kunst om achter een aantal in deze brief vermelde initialen, de bedoelde personen te herkennen.
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Met F.w. wordt ongetwijfeld Frans Walkate bedoeld, de stichter van het
naar hem genoemde archief. N.U. zal Mr. Nanninga Uitterdijk zijn, van
1873-1919 archivaris van de gemeente Kampen en in C.W. herkennen
wij Mej. Clara Welcker, zijn opvolgster. Ondanks velerlei hulp slaagde ik
er niet in de overige initialen thuis te brengen. Evenrnin zag ik kans een
aanvaardbaar plaatsje St. Chridtophe (mogelijk een typefout voor Christophe) op de kaart aan te wijzen. Aan het slot van zijn brief deelt Jules
de V. mede, dat zijn jongste zoon in Leuven studeert, gedacht moet dus
worden aan Wallonie of Noord-Frankrijk.
Deze twee brieven hebben twee dingen gerneen, die mij direct te den ken
gaven. Beide afzenders hoeden zich er angstvallig voor hun identiteit
prijs te geven, zelfs hun handtekeningen zijn of onleesbaar, of onleesbaar
gemaakt.
.
De twee bijgevoegde boeken.
Dit bleken 18e eeuwse uitgaven te zijn die betrekking hebben op de
Kamper geschiedenis. Natuurlijk alleen antiquarisch verkrijgbaar, maar
stellig niet zeldzaam. Aardig was wel, dat een der genoemde boekjes,
blijkens het opschrift, eens aan de bekende Kamper secretaris Mr. Frans
Lemker (1706-1773) had toebehoord.
De leren omband en de stukken perkament met een Latijnse tekst.
De ouderdom van de leren omband bleek moeilijk te"schatten, gedacht
zou kunnen worden aan de l6e of 17e eeuw.
De fragmenten met een Latijnse tekstletter bleken tezamen een bladzijde te vormen, waarschijnlijk afkomstig uit een laat-middeleeuws met de
hand geschreven bijbelboek. De tekst is uit de Vulgaat.
De drie Iosse beschreven stukken perkament.
Mijn graotste aandacht ging natuurlijk uit naar de drie losse, dicht beschreven stukken perkament die, naar het schrift te oordelen, uit de
Middeleeuwen moesten stammen. Het bleek mij al spoedig, dat de tekst
betrekking had op de vroegste geschiedenis van Kampen en deze ontdekking was voor mij de aanleiding om de inhoud van het gehele rnij
toegezonden pakket te tonen aan enige goede kennissen die een grate
archiefervaring hadden.
Om een lang verhaal kort te maken, een hunner was zo vriendelijk voor
een volledige transcriptie der beschreven perkamenten te zorgen. Zelf
had ik al ontdekt, dat twee van de drie stukken aanvankelijk een geheel
gevormd hadden en hier dus feitelijk sprake was van twee teksten. En
wat voor teksten! De inhoud bleek te bestaan uit een tweetal kronieken, waarin een dertiende-eeuwse schepen van Kampen ons in details
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vertelt hoe de stad Kampen ontstond en wat haar vroegste geschiedenis
is geweest.
Teneinde een overzicht te geven van de inhoud der beide kronieken
. heb ik de manuscripten de letters A, Ben C gegeven. A en B bleken ee~
geheel te vormen, in C wordt het verhaal van (A + B) voortgezet.

Het manuscript (A + B).
De schrijver beweert hierin de kleinzoon (of achterkleinzoon) te zijn
van een zekere Altke Fluot, die in de tweede helft van de 12e eeuw geleefd zou hebben. Deze Altke Fluot en zijn broeder Boldwin van der
Ae, zouden met een aantal andere lieden de stichters van de stad Kampen zijn geweest. Zij waren allen Friezen die tegen het einde van de 12e
eeuw door overstromingen uit hun woongebied, Lalande, verdreven
waren. Toen zij met hun schepen tussen Brone (Brunnepe) en Anesce
(Ens op Schokland) open water vonden, gingen zij aan land op de plaats
waar nu Kampen ligt.
Deze Friezen stichtten toen tussen de IJssel en de Reve op 11 november
1194 een nederzetting in de Brunneper marke. Aanvankelijk strekte
deze zich uit van de Reve tot aan het huis van Garde van der Ae.
Onze kroniekschrijver vertelt dan verder, hoe deze Friezen strijd moesten voeren met de bisschop, de heren van de Buckhorst en de lieden uit
Brunnepe.
Zijn voorvader verdeelde toen met Arne Kenneken de Brunneper marke
onder zijn mannen en de eerstgenoemde bouwde met de overige. Friezen
de "overste poerte oer die Reuwene ". (Een waterpoort bij het Oorgat!)
Door een gracht te graven van de IJsel naar de Reve en wei door de
steeg waaraan Garde van der Ae's huis stond, werd de nederzetting geheel door water omringd. Roderick Fluot, de broeder van zijn voorvader, liet om het geheel een dijk leggen, maar in de t ijd waarin de kroniekschrijver leefde , bestond deze niet meer.
De bewoners van de jonge nederzetting kregen het daarna aan de stok
met Heer Bernt, de pastoor van Wilsum, toen zij in diens kerk het Kerstfeest wilden vieren. Deze eiste daarvoor veer koeien en boter. Vanwege
het vele moorden en brandstichten der Friezen, deed Heer Bernt hen in
de kerkelijke ban, maar dezen reisden toen naar de bisschop van Utrecht
die de ban ophief en de Friezen toestond een eigen kerk te bouwen ,
hetgeen in het jaar (12)14 geschiedde.
De eerste pastoor van Kampen was Heer Boldwin Coeperssoen. Toen
deze op tachtigjarige leeftijd stierf, werd hij opgevolgd door Heer
Ismahel van Oeldeborne. Deze laatste reisde met de vader van de kroniekschrijver naar Utrecht en kwam op 9 october 1228 terug met het
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Kamper stadsrecht! Maar dit schoot de heren van de Buckhorst, van
U sselmuiden en Remt van Ittersum in het verkeerde keelgat. Deze ridders verschenen met hun krijgsvolk voor de "overste poerte" en
schreeuwden "jullie kerels willen een stad maken, maar wij zullen bewijzen, dat wij de heren van de U sel zijn". Maar de vader van onze
kroniekschrijver, ook niet mis, rende toen de poort uit en schreeuwde
terug: "let op dit zwaard, dat zal bewijzen, dat wij Friezen de heren van
de Usel zijn". Daarna sloeg hij de Heer van Putten dood(?).
Tenslotte vermeldt de schrijver, dat zijn voorvader en zijn mensen reeds
in 1213 naar Skanor zeilden. Dus toen al moet de Kamper Ommelandvaart zijn begonnen.
Manuscript C. (zelfde hand)
De kroniekschrijver van manuscript (A + B) vervolgt hierin zijn verhaal
nadat in 1228 Kampen stadsrecht had gekregen. Hij vertelt, hoe de
bewoners poorten aan de Ilsselkant maakten, zoals de "uiterste" poort
op de dijk bij het huis van Garde van der Ae. Maar toen de stad later
werd uitgelegd, werd deze afgebroken.
's Schrijvers vader, Goessen Kenneken , benevens Bernt Luelofssoen van
der Vene en Wycher de Roede waren de eerste schepenen van Kampen.
Veel volk stroomde naar de jonge nederzetting. Deze lieden waren zoweI afkomstig uit "Vene" (Kamperveen), als uit Olterlande (Holland"),
Scelrewert (Selwerd bij Groningen?) en Keulen.
Uit Olterlande kwamen zowel de moeder als de grootvader van moederskant van de schrijver.
Ook in deze tijd moesten de Kampenaren veel strijd voeren,zowel met
de heren van de Buckhorst als met hun landsheer, de bisschop van
Utrecht. Toen de schout van Kampen verrnoord werd, verklaarde de
bisschop de stad zelfs de oorlog. Maar de vrede werd getekend teen de
laatstgenoemde op het Rechthuis kwam. De kroniekschrijver zelf werd
toen tot schepen gekozen en Daern Oltekese werd schout.
Ongeveer in dit zelfde jaar, zeilde de schrijver naar het landvan koning
Abel van Denemarken en kwarn met twee privileges van deze vorst terug.
Maar Johan Boldewin ging met de eer strijken en werd (in zijn plaats?)
tot schepen gekozen.
Toen de stad opnieuw moest worden uitgelegd, bouwde hij met zijn
broer Ruerick Fluot nieuwe muren en werd de omringende dijk hoger
gemaakt. Maar het Heilige Geestgasthuis en het Vleeshuis werden buiten
deze nieuwe muren gebouwd.
In het jaar 1262 werd onze kroniekschrijver opnieuw schepen en hij
maakte in dienst van de stad veel reizen, die verband hielden met het
voeren van oorlog en het sluiten van vrede. Zelf kostte hem dat veel
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geld. Maar on dank is des werelds loon! Na acht jaar schepen te zijn geweest, werden hij en zijn vrouw met nog een aantal andere burgers de
stad uitgezet. Zijn kinderen wilden echter hun oude vader niet in ballings chap volgen, daar zij in Kampen een goed leven leidden.
WeI heeft toen "onse genedige Heer Ghise van Reinnessen" een goed
woordje voor de ballingen bij het stadsbestuur gedaan, maar dit wilde
aanvankelijk van hun terugkeer niet weten. Of de ballingen later toch
nog in genade zijn aangenomen, meldt de historie niet, want met de
woorden .Jnd doe hawn in der hoven onss ..." breekt de kroniek abrupt af!
Wrijf dus Uw ogen uit, beste lezer! Immers, aile problemen rondom het
ontstaan van Kampen en de oudste geschiedenis van deze stad, zijn door
de ontdekking van deze kronieken opgelost! Kampen werd aan het
einde van de 12e eeuw door de Friezen gesticht, die door overstromingen uit hun oude woongebieden verdreven waren. Zelfs de namen
van een aantal stichters van onze stad zijn voor het nageslacht bewaard
gebleven!
De oudste stadskern moeten we zoeken tussen de benedenloop van de
Reve en het huis van een zekere Garde van de Ae. Aangezien de tegenwoordige Geerstraat zijn naam te danken heeft aan de rijke 14e eeuwse
koopman Geert van der Ae en volgens de kroniekschrijver een deel van
de Burgel, de middeleeuwse stadsgracht, eens de benedenloop van de
Reve was, werd deze oudste kern dus begrensd door de Burgel vanaf het
tegenwoordige Oorgat tot de Geerstraat, de Geerstraat zelf (toen nog
gracht) en de Llsel. In deze oudste kern werd in 1214 Kampens eerste
kerk gesticht, ongetwijfeld op de plek waar nu de Bovenkerk staat.
Bold win Coeperssoen was de eerste pastoor van Kampen. Daarv66r
kerkten de bewoners in het naburige Wilsum.
Ook over het tijdstip waarop Kampen stadsrechten kreeg, behoeft niet
langer getwist te worden. Dit geschiedde in het jaar 1228, dus twee jaar
eerder dan Zwolle! En de Ommelandvaart vond reeds in 1213 plaats;
welke stad in ons land kan op zo'n vroeg begin van deze vaart bogen?
En we pinken een traan weg, wanneer wij lezen hoe onze kroniekschrijver, telg uit een geslacht waartoe de stichters van Kampen behoorden, tens lotte stank voor dank kreeg en in 1270 met zijn vrouw smadelijk de stad werd uitgezet.
En wat een vondst ook, deze twee kronieken voor iemand die zich al
vele jaren verdiept heeft in de geschiedenis van deze oude Hanzestad.
Het hoogtepunt in zijn loopbaan als plaatselijke geschiedschrijver!
Ja, het hoogtepunt mits ... mits deze twee schone verhalen inderdaad
opgetekend zijn in de 13e eeuw. Maar dat zijn ze natuurlijk niet, ze
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zijn veel te mooi om waar te zijn! Want we worden bij de benen genomen door een grappenmaker, beste lezer, zij het dan ook een grappenmaker die onze belangstelling wel verdient , zoals later zal blijken.
De kronieken zijn vals!
Hoe echt ook deze twee kronieken op het eerste gezicht schenen te zijn,
het zijn vervalsingen , zij het dan ook qua inhoud en uiterlijkongetwijfeld niet onverdienstelijke falsificaties.
Want het idee aileen, dat wij hier werkelijk te maken zouden hebben
met een originele, in de tweede helft van de 13e eeuw n.b. in de landstaa1 geschreven stadskroniek waarin het ontstaan van Kampen tot in bijzonderheden wordt verhaald, is natuurlijk absurd! Hoogstens zou nog
gedacht kunnen worden aan een vrije 15e of 16e eeuwse bewerking van
ons tot nu toe niet bekende zeer oude gegevens.
.
Maar ook dit is stellig niet het geval, aile deskundigen die deze stukken
onderzochten , zijn het hierover eens. Op hun verzoek noem ik hun namen niet , zij hadden hiervoor te respecteren redenen.
Zo bleek al spoedig, dat de inkt die deze kroniekschrijver gebruikte,
stellig niet uit de 13e eeuw starnde, maar vermoedelijk uit de veellatere
tijden. Waarschijnlijk is het zogenaamde Oost-Indische inkt, te herkennen aan zijn opmerkelijke glans. Sporen van zandkorreltjes, waarmee
vroeger nog natte inkt gedroogd werd, ontbraken te enen male.
Ook taalkundig deugen deze beide manuscripten als 13e eeuwse documenten niet. Friese en Saksische elementen zijn onrniskenbaar, maar
sommigen daarin voorkomende frisismen werden eerst in de 1ge eeuw
gebruikelijk! Tevens bleek dat het vuil, overvloedig aanwezig op beide
stukken , er waarschijnlijk recent en dus expres was opgebracht. Delen
van de perkamenten bleken met een nat watje gemakkelijk geheel te
kunnen worden schoongemaakt. Dit zogenaamde .vuil der eeuwen"
vloog er af, om het zo te zeggen.
Nu wij zeker weten, dat deze twee kronieken vervalsingen zijn , is het
de moeite waard ook de twee reeds besproken brieven nog eens aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
Nogmaals de twee brieven.
Zoals ik reeds in het begin van dit verhaal heb vermeld, gaf de inhoud
der twee bijgevoegde brieven mij direct al te denken.
In de eerste plaats weI dat wonderlijke epistel van de oude baas uit
Amsterdam.
Afgezien van het feit, dat deze alles doet om zijn identiteit te verbergen (de door hem toegezegde rekening werd niet gevonden, zijn handtekening maakt hij onleesbaar), klopt zijn verhaal niet! Hij beweert na161

melijk, dat een zekere Henneman zijn schoonvader nog geld schuldig
zou zijn voor het repareren van de oude leren band en het herstel van
de eveneens aan het Walkate Archief teruggezonden boekjes. Maar van
reparatiewerkzaamheden
aan de leren band en de boekjes is geen spoor
te vin den ' In tegendeel, aIle drie verkeerden in een vrij desolate toestand. De oude baas liegt dus, als hij beweert dat hem of zijn schoonvader wel 68 (gulden") door de neus is geboord of, en dit is het meest
waarschijnlijk, deze bejaarde man, die op het punt staat om zijn boeltje
op te ruimen, bestaat helemaal niet, maar ook deze brief is gefabriceerd
door de maker van onze valse kronieken, teneinde zijn produkten meer
achtergrond te geven. En hetzelfde kan gezegd worden van de brief van
die geheimzinnige Jules de V. aan zijn ,jongenvriend" John. Ook hierin worden we .Jekker" gemaakt door een overigens vrij verward verhaal
waarin gesuggereerd wordt dat eenrnaal de losse leren band een zeer
belangrijke inhoud gehad lOU hebben die echter met uitzondering van
de perkamenten, verloren zou Dijn geraakt.
Opzettelijk ook is waarschijnlijk in deze brief gebruik gemaakt van vele
initialen, in plaats van voIledige persoonsnamen. De schrijver van deze
brief heeft er ke.inelijk op gerekend, dat een aantal van deze initialen
gemakkelijk te herkennen zcuden zijn voor iemand die enigszins thuis
was in de Kamper geschiedenis, namelijk die van Frans Walkate,
Nanninga Uitterdijk en Clara Welcker. Het aanduiden van hun namen
diende eveneens om de twee kronieken de schijn van echtheid te geven.
Deze schijn van echtheid werd nog extra gesuggereerd door de bijsluiting van twee 18e eeuwse boekjes en de ongetwijfeld echte fragmenten
van een bladzijde uit een middeleeuwse met de hand geschreven bijbel.
Summa summarum, evenals de bejaarde man uit Amsterdam, zal onze
Jules de V. ook wei een niet-bestaande persoon zijn geweest en geboren
in de brein van onze kroniekmaker, die naar het lettertype te oordelen,
tevens daarbij gebruik maakte van een vrij moderne schrijfmachine om
dit verzinsel op papier te zetten.
Wie is de vervaardiger van deze beide kronieken geweest?
Nu we weten, dat deze beide kronieken vaIs zijn, blijven natuurlijk nog
een aantal vragen onbeantwoord, zoals wie dan wei deze kronieken
vervaardigde, uit welke tijd zij dateren en waarom zij juist mij werden
toegezonden.
Op geen van deze vragen bleek het mogelijk te zijn een exact antwoord
te geven, maar een nauwkeurige bestudering van hun inhoud gaf toch
weI enige aanwijzingen.
De onbekende maker van al dit fraais geeft in de eerste plaats blijk van
een grote archiefervaring. Hij kan het oude handschrift niet alleen Jezen,
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maar ziet ook kans het vlot te imiteren en daarvoor is een grate routine
nodig. Wat dit betreft, is deze vervalsing bijna vakwerk, te meer daar de
stijl inderdaad herinnert aan echte middeleeuwse kronieken.
Maar er is meer! Deze onbekende moet uitstekend thuis zijn (of thuis
zijn geweest) in de Kamper geschiedenis en weI in het bijzonder in de
oudste geschiedenis van deze stad. Zijn kronieken zijn namelijk gebaseerd op verscheidene theorieen , die in de Iaatste halve eeuw over
Kampens vroegste verleden zijn gepubliceerd.
Zo Iaat hij Kampen tegen het einde van de I2e eeuw door Friezen
stichten, die door overstromingen uit hun oude woonplaatsen verdreyen werden. In zijn artikel "Het ontstaan van Kampen en de vorming
van het stadsgebied" door Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen in 1937
gepubliceerd! kornt deze schrijver min of meer tot dezeIfde conclusie.
Hij brengt de stichting van Kampen in verband met "de arme Friezen"
die zich omstreeks 1190 in het bij Kampen gelegen Kamperveen vestigden, na door watervloeden uit hun oorspronkelijke woongebieden te
zijn verdreven. Vandaaruit zouden een aantal van deze koionisten zich
als kooplui en handwerklieden aan de man ding van de IJsel hebben gevestigd. Uit deze nederzetting zou dan de stad Kampen zijn ontstaan.
Onze kronie kschrijver Iaat de Friezen na hun komst in de IJsseidelta, de
bestaande oude marke Brunnepe verdelen. Ook hier moeten wij weer
aan Van Engelen van der Veen denken, die aanneemt dat onze stad ontstaan is op de gronden van een oude, reeds verdeelde marke, door hem
gemakshaive de marke Kampen genoernd.? Maar aangezien Brunnepe
waarschijnlijk ouder dan Kampen is (en dat is onze kroniekschrijver
blijkbaar ook bekend!), had v.E.v.d.v. even goed van de marke Brunnepe kunnen spreken. En onze grote onbekende heeft in dit opzicht
nog meer pijlen op zijn boog! Ais stichtingsdatum van Kampens oudste kerkje , noemt hij het jaar 1214 en suggereert dat daarvoor de bewoners van de nieuwe nederzetting in het naburige Wilsum ter kerke
gingen. Ook deze stichtingsdatum is blijkbaar met zorg gekozen. In ons
gemeenschappeIijk geschreven artikel "De Bouwgeschiedenis van de St.Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen", gepubliceerd in 19723 neemt
E.H. ter Kuile aan, dat de fundamenten van het Romaanse kerkje, ge1.

2.
3.

G.A.1. van Engelen van der Veen, Het ontstaan van Kampen en de vorming
van het stadsgebied; in Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot
Beoefening van Overiisselsch Regt en Geschiedenis, tweede reeks, 2ge stuk
(1957), bIz. 69 en 70.
Idem, biz. 72.
C.N. Fehrmann en E.H. ter Kuile, De Bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaasof Bovenkerk te Kampen; in Bulletin van de koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jaarg. 71, afl. 3 (1972), bIz. 86.
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von den tijdens de restauratie van de Bovenkerk, waarschijnlijk eind 12e,
begin 13e eeuw gedateerd moeten worden. En dat v66r de stichting van
dit vermoedelijk oudste Kamper kerkgebouw, Kampen onder de parochie Wilsum viel, hebben zowel v.E.v.d.V. als Moerman reeds veronder-

~W.4

.

In het manuscript (A + B) wordt een zekere Boldwin Coeperssoen als
eerste pastoor van Kampen genoemd. Diens opvolger zou Heer Ismahel
van Oeldeborne zijn geweest. Een stellig niet geheel verzonnen verhaal,
immers in een officieel stuk wordt een pastoor Ismahel genoernd, die in
1236 te Kampen woonde en reeds voorgangers hadl" Dit stuk moet de
schrijver bekend zijn geweest! Gefantaseerd zullen zijn mededelingen
zijn, dat Kampens eerste pastoor Boldwin Coeperssoen heette en
pastoor Ismahel uit Oeldeborne (Oldeboorn in Friesland") kwam.
Over het tijdstip, waarop Kampen stadsrechten kreeg, is veeI geschreyen. Zo er ooit een dergelijk officieel stuk is geweest, nemen de meeste
historici aan dat de verlening van dit stadsrecht tussen de jaren 1230 en
1248 moet zijn geschied. In het Zwolse stadsrecht van 1330 wordt namelijk Deventer wei, maar Kampen niet genoernd, maar wanneer Ommen in 1248 dit recht wordt verleen d, prijkt daarbij ook de naam van
Kampen." In mijn boekje "Kampen, vroeger en nu"? heb ik er in 1972
echter op gewezen , dat in de Middeleeuwen en ook nog later, in officiele stukken , Kampen steeds v66r Zwolle wordt genoemd en deze traditie wellicht teruggaat op hun ancienniteit als stad. Dan zou Kampen dus
v66r Zwolle stadsrechten hebben verkregen. En ziet , onze "kroniekmaker" is het blijkbaar met mij eens en laat in 1228 het stadsrecht uit
Utrecht halen.
Ook elders geeft hij blijk goed thuis te zijn in de Kamper geschiedenis.
In het midden van de 13e eeuw laat hij zijn held naar koning Abel van
Denernarken reizen en dan met twee privileges van deze vorst in zijn zak
thuiskomen. Nu, deze twee privileges van koning Abel, geschonken in
het jaar 1251, zijn nog in het Kamper stadsarchief te bewonderen! 8 En
wanneer hij op een gegeven ogenblik de Kamper schout laat vermoorden, blijkt deze falsaris drommels goed te weten , dat deze functionaris
oorspronkelijk de vertegenwoordiger van de landheer in de stad was.
4.
5.
6.
7.
8.
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G.A.J. van Engelen van der Veen, Het ontstaan van Kampen en de vorming
van het stadsgebied; Versl. en Meded. o.R.C. 1937, biz. 66.
G.J. ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel, dl 1, biz. 115, nr. 171.
Idem, biz. 146, nr. 210. (Het Ommer stadsrecht is echter een 15e eeuwse
vervalsing. )
C.N. Fehrrnann, Kampen, vroeger en nu (Bussum 1972), biz. 9.
J. Don, De archieven van de gemeente Kampen, dl. 1, biz. 147 (Regesten) nr.
I en 2.

Opmerkelijk goed op de hoogte is onze man met de verschillende theorieen over het ontstaan van het Kamper stadsgebied. De oudste stadskern
moet volgens hem gezocht worden tussen de 'benedenloop van de Reve
en het verlengde van de Geerstraat 11sselwaarts. De veronderstelling, dat
het dee 1 van de Burgel, gelegen tussen de Geerstraat en het Oorgat, eens
de benedenloop van het veenstroompje de Reve zou zijn geweest, is
meermalen geopperd. In zijn artikel "De topografie van Kampen rond
het jaar 1335", gepubliceerd in de Kamper Almanak 1963-'64, is Fasel
eveneens deze mening toegedaan.? Nog frappanter, hij zoekt zelfs de
oudste kern van Kampen op precies dezelfde plaats als onze kroniekschrijver! En hij volgt Fasel op de voet, wanneer hij verkondigt, dat zowel het Heilige Geestgasthuis als het Vleeshuis aanvankelijk buiten de
muren van de stad lagen.!" In verband met het bovenstaande , zou men.
zich kunnen afvragen of deze vervalsing wellicht van zeer .recente datum
is!
Er zijn nog veel meer aanwijzingen, dat onze grote onbekende bijzonder
goed thuis is (of geweest moet zijn) in de middeleeuwse Kamper
geschiedenis. Z'n door hem meermalen genoemde heren van de Buckhorst, Van I1sselmuiden en Van Putten hebben allen een belangrijke rol
in de historie van onze stad gespeeld, evenals trouwens burgerlijke geslachten ais de Van der Aa's, de Kennekens, de Van der Vene's en de
Rode's. En's mans "oIdevader", Aelt Fluot doet ons sterk denken aan
het middeleeuwse Kamper schepengeslacht Vloet.
Slechts een enkele keer laat onze auteur een steekje vaIlen, wellicht opzettelijk. In manuscript C spreekt hij van .xmsse genedige Heer Ghise
van Reinnesse". Gelet op de aanspreektiteI, moet hiermede de landsheer, de bisschop van Utrecht, zijn bedoeld.!' Maar een bisschop die deze
naam draagt, is onbekend. In het jaar, dat hij zijn held in ballingschap
Iaat gaan (1270) regeerde de elect Jan van Nassau over het Sticht en
Oversticht.
De identiteit van de man die deze kronieken zo vaardig in elkaar knutseIde, heb ik niet kunnen ontdekken. WeI blijkt uit het voorafgaande,
dat hij niet aIleen een grote archiefervaring gehad moet hebben, maar
tevens een zeer behoorlijke kennis van de middeleeuwse geschiedenis
van Kampen. Ook vraag je je natuurlijk af, hoe hij aan de stukken
perkament kwam, waarop hij zijn verhaal schreef en de geschonden
9.

W.A. Fasel, De topografie van Kampen rand het jaar 1335; in Kamper Alma.
nak, 1963-'64, biz. 285. Zie ook zijn plattegrond op biz. 290!
10. Idem, biz. 287-291.
11. Tenzij het Oversticht toen door de elect aan dit heerschap verpand was.
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bladzijde uit een middeleeuws monnikenhandschrift.
Beter misschien ,
om ons er maar niet al te veel in te verdiepen ... I
Hoe dan ook, hier is in vele opzichten een deskundige aan het woord en
speels vernuft moet men hem zeker toekennen. Hij zal zich stellig heel
wat moeite getroost hebben om dit fraais te fabriceren. Ik voor mij, heb
nog al wat tijd gespendeerd om hem te ontmaskeren. Wat dat betreft,
zijn wij dus quitte!
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BIJLAGEN
Manuscript A + B (transcriptie).
Doe dat water soe hoech woerden hav, bint die Fresen uut Lalande hiir
gean mit morde ind barne, ind darbi hawn west Gleuweken Arndes doe
Oelde ind sinre soene, alse Altke Fluot, mine oelde vaider ind Boldwen
van der Ae, sinre bruedere , ind voele mer lueden uut Lalande. Doe si
fande dat waiter oepen alsoe vere in de Brone ind twisken Brone ind
Anesce, wair dat waiter oepen alsoe wel, als neat wesen haw in voertidene.
Doe si hawn oere borghe macket wale twisken die Isele in die Revene
woe die Revene in der lsele coemet, in der marcke van der Brone; ind
uppe Sancte Martensdaghe, des hillighe episcopi et confessoris in 't jair
ons Heren nae Christi gheboert olvehundert ind fioerindnioentich havn
si die borghe uppemacket neffen den dicke rondumme; ind die borghe
wuer groet alsoe vere van die Revene to Gardes hues van der Ae.
Doe hay Willam van Bochorst coemen mit sinre soenen ind die lueden
van Brone in der marcke ind wolden uppemacket hawn die borghe;
hawn die Fresen oersnidet ind Willam van Bochoerst mit sinre soenen
ind knechten oer oeren haghen druewen, ind doe hawn si Bronopwert
gean ind die lueden van der Brone uutdrewen alsoe wel;ind die rudderen
ind uus heren van Uutert havn si alsoe wel uu(t)druewen alse si coemen
hawn mit foele luden; mer wolde die Frese in der marcke van der Brone
bluewen, alse in de Lalande dat waiter oere huusen ind landen uutdrewe bint.
Doe haw AItken Fluot, minen oeldevader, ind Arne Kenneken die mareke van der Brone sleghen in campen, alsoe voele alse dair lueden
woeren, ind minen oeldevaider mit sinre lueden hawn die overste poerte
oer die Reuwene macket ind Garde van der Ae haw die grafte doer
sinen steghe van den Reven umme die borghe in der Isele macket, alsoe
die borghe rundumme in 't waiter leghet. lnd Ruederick Fluot, minen
oeldevaiders bruedere , haw den dicke macket mer de is neat mer. Doe
haw her Bernt, die presbyter van Welsehem, de oer foele koen ind botter offreghet alse si vairne wolden in der kercke in Onss Heren Nativitas, ind he haw ghebannet ind foele sarmoenet oer morden ind barnen
alse si hawn.
Doe hawn si vairen in der hoeven ons ghenedigher heren alse si macken
wolden oere karcken in den Campen alsoe wel, ind onss here haw die
banne uutdain ind si hawn macket oer karcke in oere borghe int lair
fioertine, ind minen vaider Gleuweken Altes die ionghe, haw mit sinre
lueden die karcke macket doe hi twantigh iair oelt woer.
Doe haw her Boldwen Coepessoene hiir coernen int starf soentigh iairen
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oelt, ind doe haw her Ismaelvan Oeldebarne hiir coernen ; de haw vairen
in der hoeven ons heren van UUtert mit minen vaider ind untfengh enen
previlegienbref dat onsre borghe ind marcke enre stat solde siin; dat
woer in 't iair achtindtwaintigh opp Sancte-Victoersavende alse si thuesvaeren hawn.
Doe hawn die here van Bochorst ind die here van Isselmueden ind Rernt
van Ittersom mit oere knechten ind hulperen voer doe oeverste poerte
west, saghede: "Oe kerlen woelen enre stat macken, mer wi soelen di
wisen wi die heren van der Iselen bint". Ind doe haw mine vaider, de
Gode ghenedigh si, uuter porte coernen: "Mirc oe voer dissen sweerde,
dat wisen sol wi Fresen die heren der Isele bint";ind hi sleghet die here
van Putte oer (?), ind die lueden van der borghe druewen die rudderen
ind oere hulperen buuten oere haghen.
Mine oeldevaider haw mit sinre luden, alse Bolcke Bolckessoene ind Nerwe Bolckessoene , sinre soene, alse die ierste umme lant vairen in Skanoere ind Luebeke, in 't iair van dartene, alse foele scepen neat theus
west bint, ind dat waiter aile landen buuten unsre dicken iofte haghen
oerloepen haw.

Manuscript A + B "vertaling".
Toen het water zo hoog geworden was, zijn de Friezen uit Lalande hierheen gegaan .met moord en brand, en daarbij zijn geweest Gleuweken
Arndes de Oude en zijn zoons, te weten Altke Vloed, rnijn grootvader,
en Boldewijn van der Ae, diens broer, en veel meer lieden uit Lalande.
Toen vonden zij het water bevaarbaar tot aan Brunnepe , en tussen
Brunnepe en Ens was het water zo goed bevaarbaar als het nooit geweest was in het verleden. Toen hebben zij hun versterkte nederzetting
goed gemaakt tussen de IJssel en de Reve , waar de Reve in de IJ ssel
kornt, in de marke van Brunnepe; en op de dag van Sint Maarten , de
heilige bisschop en geloofsbelijder (= 11 november), in het jaar onzes
Heren na de geboorte van Christ us elfhonderd en vierennegentig hebben
zij de versterkte nederzetting opgeworpen naast de rondom gelegen
dijk; en de sterkte was groot: namelijk van de Reve tot het huis van
Gard van der Ae.
Toen is Willem van Buckhorst gekomen met zijn zoons en de lieden van
de marke van Brunnepe; de Friezen hebben hen overwonnen en Willem
van Buckhorst met zijn zoons en dienaren over hun grenzen verdreven,
en toen zijn zij Brunnepe-waarts gegaan en hebben de lie.den van Brunnepe verdreven; en de ridders en onze heer van Utrecht hebben ze eveneens verdreven, toen dezen met vele lieden waren gekomen; want de
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Friezen wilden in de marke van Brunnepe blijven, aangezien ze in La.
lande (door) het water uit hun huizen en landerijen verdreven waren.
Toen hebben AItken Vloed, mijn grootvader, en Arne Kenneken de
marke van Brunnepe in kampen verdeeld, zovele als daar lie den waren,
en mijn grootvader met zijn lieden heeft de bovenste poort aan de Reve
gebouwd, en Gard van der Ae heeft de gracht door zijn straat om de
sterkte aangelegd naar de Ilssel, zodat de sterkte rondom in het water
lag. En Roderik Vloed, de broer van mijn grootvader, heeft de dijk gemaakt, maar die is er niet meer. Toen heeft heer Bernt, de priester van
Wilsum, hun veel koeien en boter afgeeist, toen ze naar de kerk wilden
gaan op de Geboorte van onze Heer (= Kerstfeest); en hij heeft hen geexcommuniceerd en hen in zijn prediking veroordeeld wegens het moorden en de brandstichting die zij begaan hadden.
Toen zijn ze gereisd naar het hof van onze genadige heer (= de bisschop
van Utrecht), omdat ze hun (eigen) kerk goed wilden bouwen in Karnpen, en onze heer heeft de kerkelijke ban opgeheven; en zij hebben hun
kerk gebouwd binnen hun sterkte in het jaar veertien (= 1214), en mijn
vader Gleuweken Altes de Jonge heeft met zijn lieden de kerk gebouwd
toen hij twintig jaar oud was.
Toen is heer Boldewijn Coopszoon hier gekomen, en (hij) stierf zeventig
jaren oud, en toen is heer Ismael van Oldeboorn hier gekomen; deze is
gereisd naar het hof van onze heer van Utrecht met zijn vader, en (hij)
ontving een privilege-brief, dat onze sterkte en marke een stad zouden
zijn; het was in het jaar achtentwintig op de avond van Sint Victor (9
oktober 1228) dat ze zijn thuisgekomen.
Toen zijn de heer van Buckhorst en de heer van Ilsselmuiden en Remt
van Ittersum met hun dienaren en helpers voor de bovenste poort geweest, (en ze) zeiden: "Jullie kerels willen een stad maken, maar wij
zullen jullie laten zien, wie de heren van de I}ssel zijn", En toeri is mijn
vader, dien God genadig zij, buiten de poort gekomen (en hij zei): "Let
op dit zwaard, dat tonen zal, dat wij Friezen de heren van de Bssel
zijn!"; en hij raakte de heer van Putten, en de lieden van de sterkte dreven de ridders en hun helpers buiten hun grenzen.
Mijn grootvader is met zijn lieden, te weten BoIcke Bolckeszoon en
Nerwe Bockeszoon diens zoon, evenals de eertijdsen om het land (= om
Skagen) gevaren naar Skaner (op de zuidwestpunt van Zweden) en
Lubeck in het jaar dertien (= 1213), waardoor vele schepen niet thuis geweest zijn, en het water heeft aIle landerijen buiten onze dijken of grenzen overstroomd.
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Manuscript C (transcriptie).
Doe unsre borghe enre stat woer, hawn die lueden ere poerten darbi
maeket an der Isele, die uuterste poerte uppen dieke ind bi Garden
huese van der Ae , ind doe bint alsoe wei die seepe uut Luebeke ind van
der Visehbeye hiir west, ind mine vaider haw die uuterste poerte
macket, mer de is neat mer alse die stat ruemet woer, ind he haw mit
Goessen Kenneken ind Bernt Luelofsoene van der Vene ind Wyeher die
Roede die ierste seepen west.
Doe hawn alle iairen foele lueden eoemen uuterVene ind Olterlande
ind van Seelrewert in den borghe; ind uut Olterlande woer minre moe-.
der, de Godt ghenedigh si, mit oere vaider; ind alsoe wei uut Colne
hawn foele lueden eoemen.
Doe hawn foele veden in de borghe west, alsoe wei mitter heren van
Boehorst ind, alse die seolte mordet hawn, alsoe wei mitter here van
Uutert , onss ghenedigher here, de onsen borghe uutseghede. Doe hawn
oer vede maeket alse onss here upp en riehthues eoemen haw ind
doe hawri mi seepen coernen , ind Daem Oltekesende woer seolte.
Ind in dat iair dairomtrent haw iek vairen in den Abels, Danorum, Slavorum reg(um), ind twai previligeenbrefen mitvairen thueswert , mer
Johan Boldewiin haw mi die ehre noemen ind si haw seepen maeket.
Doe die stat rue met weer, haw mit Rueriek Fluot, mine bruedere , die
muere ruemet ind die borghe hoeeh maeket ind die dieke; mer doe
hawn die lueden dat Hillighe Gheisteshues ind der vleisehhues buuten
der muere macket, mer in 't iair twainseztigh hawn mi scepe macket,
ind haw foele missiones in belli ae paee voer die stat maeket ind foele
handenen golts darin dain.
Doe oehte iairen seepe haw west, hawn mi uutlageht uuter stat mit minre wive, mer mine kinder bint darin bluewen, de mit oere oelde vaider
neat gean woelden, de toe staats oerber lib en haw, alse mine vaider ind
oeldevaider, de die borghe maeket hawen alse uut Lalande mitter
Fresen eoemen hawn; ind Nenne Hiddessoene, Doede Hesselssoene ,
Volcke Witten ind Otte, Alche Bewertssoene bint alsoe wei uutlaeht
uuter stat. Doe haw onss ghenedigher here Ghise van Reinnessen mitvoerbede in der borghe , mer die luede woelden onss luede neat innemen, ind doe hawn in der hoeven onss .....

Manuscript C "vertaling".
Toen onze sterkte een stad werd, hebben de lieden hun poorten daarbij gemaakt aan de IJsseJ: de buitenste poort op de dijk (bij het
oorgat?), en bij het huis van Gard van der Ae; en toen zijn eveneens de sehepen uit Lubeck en Visby hier geweest. En mijn vader heeft
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de buitenste poort gebouwd, maar die is er niet meer, aangezien de stad
vergroot werd, en hij is met Goossen Kenneken en Bernt van der Vene
Ludolfszoon en Wycher de Rode de eerste schepen geweest.
Toen zijn alle jaren vele lieden gekomen uit het Veen (= Kamperveen?)
en Olterlande (= Holland?) en Scelrewert (= Selwerd bij Groningen?) binnen de sterkte; en uit Olterlande was mijn moeder, die God genadig zij,
met haar vader; en eveneens uit Keulen zijn vele lieden gekomen.
Toen zijn er vele veten in de sterkte geweest, zoals met de heer van
Buckhorst, en, toen ze de schout vermoord hadden, evenzo met de heer
van Utrecht, onze genadige heer, die onze sterkte de oorlog verklaarde.
Toen hebben ze vrede gesloten, toen onze heer op het rechthuis gekomen was, en toen hebben ze mij als schepen verkozen, en Daam Oltekesende als schout; en in dat jaar ongeveer ben ik gevaren naar Abel's
koninkrijk der Denen en Slaven, en (heb ik) twee privilege-brieven mee
thuiswaarts gevaren, maar Johan Boldwijn(s) heeft mij de eer daarvoor
ontnomen en ze hebben (hem) schepen gemaakt.
Toen de stad vergroot werd, heb (ik) met Rurik Vloe d, mijn broer, de
muur vergroot en de versterking verhoogd en de dijk; maar toen hebben
de lieden het Heilige Geesthuis en het Vleeshuis buiten de muur gemaakt, en (ik) heb vele missies voor oorlog en vrede voor de stad ondernomen en vele handenvol goud daarin gestoken.
Toen (ik) acht jaren schepen was geweest, hebben (ze) me uit de stad
verdreven met mijn vrouw, maar mijn kinderen zijn daar gebleven, die
met hun oude vader niet wilden meegaan, die voor het welzijn van de
stad hebben geleefd, evenals mijn vader en grootvader, die de sterkte gesticht hebben , toen ze uit Lalande met de Friezen waren gekomen; en
Menne Hiddeszoon, Doede Hesselszoon, Volke Witten en Otto, zoon
van Alcke Bewerts, zijn ook uit de stad verdreven.
Toen was onze genadige heer Ghise van Renesse met voorbede (ten behoeve van ons) in de sterkte , maar de lieden wilden onze mensen niet
binnenlaten, en toen hebben in het hof ons .....
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