
Speurtocht: Romeinen aan de IJssel
De Romeinen stonden nooit aan de IJssel en toch kenmerkt de Kamper binnenstad zich door vele
neo-klassieke gebouwen en details. In Kampen is deze klassieke invloed vooral toe te schrijven aan
de 19e eeuwse stadsarchitect Nicolaas Plomp. Plomp is de bedenker van het  beroemde Kamper
stadsfront: witte huizen onder zwarte daken spiegelen zich in het water. Hij is ook de ontwerper van
o.m. de Lutherse kerk, de Synagoge, Koornmarkt 1 en de gevel van het Nieuwe Raadhuis. 
''Romeinen aan de IJssel'' is een speurtocht naar invloeden van de Klassieke cultuur op architectuur
en beeldhouwkunst in de Kamper binnenstad. 

startpunt: Ouderaadhuisplein (bij de koe). 
Loop vanaf hier naar de hoofdgevel met trapje van het Oude Raadhuis aan Oudestraat, nu onderdeel Stedelijk
Museum Kampen.

Oudestraat Oude Raadhuis: Alexander de Grote
Tussen de beelden aan het Oude Raadhuis staat  Alexander de Grote. Het is de jonge man, tweede
van links. Alexander de Grote was pas 20 jaar oud, toen hij zijn vader in 336 v. Chr. als koning van
Macedonië opvolgde. Tien jaar later en vele veldslagen verder was hij de heerser over  één van de
grootste  rijken  uit  de  Oudheid,  dat  zich  uitstrekte  vanaf  de  Ionische  zee  tot  aan  de  Himalaya.
Alexander de Grote verloor nooit een veldslag en wordt beschouwd als één van de meest succesvolle
bevelhebbers  aller  tijden.  Op militaire  academies  over  de  gehele  wereld  worden  nog steeds  zijn
tactieken onderwezen. Pas 32 jaar oud overleed Alexander de Grote in 323 v. Chr. 

Loop weer iets terug richting Ouderaadhuisplein en sla links af, onder de Nieuwe Toren door.

achterzijde Nieuwe Toren: gevelsteen
In deze gevelsteen is een jaartal uitgehakt in Romeinse cijfers. De betekenis van de verschillende
Romeinse cijfers vindt je hier: M = 1000; D = 500; C = 100; L = 50; X = 10; V = 5; I = 1 
M.D.C.C.X.IV is het jaartal: ............
In dat jaar werd de verzakkende Nieuwe Toren weer recht gezet door bouwmeester Adriaan de Jonge
uit Amsterdam. De Nieuwe Toren was toen pas 50 jaar oud. 

Loop Torenstraat uit en stop aan het einde van de straat.

Buitennieuwstraat 4: Latijnse school
Naar de Latijnse school gingen jongens uit de rijkere families van Kampen. Zij begonnen hier aan hun
opleiding tot geestelijke, wetenschapper of staatsman. Van de leerlingen werd verwacht dat ze op
school Latijn spraken en het liefst buiten school ook. Boven de ingang staat in het Latijn: Opleidings
Instituut voor Kerk en Staat; Kennis van de Taal is de Sleutel tot alle Wijsheid. Daaronder Ruit Hora,
de tijd vliegt, boven een zandloper. En opnieuw een jaartal in Romeinse cijfers: bovenaan de pilaster
links van de deur anno (=in het jaar) en rechts M.D.C.X.X.X.I. 
Som 1: probeer maar eens uit te rekenen: M.D.C.C.X.IV – M.D.C.X.X.X.I = .......................... 

Sla rechts af, Buitennieuwstraat in. Loop voorbij Nieuwe Markt en Gasthuisstraat.

Buitennieuwstraat 11 - 15: voormalige brandweergarage
In 1939 werd hier een nieuwe brandweergarage gebouwd. Op de gevelsteen links, zijn werktuigen van
de brandweer weergegeven en rechts het  wapen van Kampen. Daar tussen de Latijnse tekst:  nil
vigilibus arduum = niets is moeilijk voor hen die waken. Bedenker van deze tekst was dichteres Ida
Gerhardt, die vanaf 1940 werkzaam was als docent klassieke talen aan het Gemeentelijk Gymnasium
in Kampen. Het is een variant op het oud-romeins gezegde: nil volentibus arduum = niets is moeilijk
voor hen die willen. 

Loop Buitennieuwstraat verder in tot aan de eerste steeg. Sla linksaf  Marktsteeg in. Halverwege, tussen de nrs.
5 en 7 is links een doorgang naar een binnenstadtuin, Het Hof van Breda.



Hof van Breda aan de Marktsteeg: Hesperiden-saga
Sinds 1998 wordt de Hof van Breda bewaakt door een draak op de tuinmuur, rechts. Inspiratiebron is
een verhaal uit de oudheid, de Hesperidensage. Dit verhaal gaat over een ommuurde tuin in Afrika,
waarin bomen met gouden appelen groeiden. In deze tuin woonden drie wonderschone nimfen, de
Hesperiden. De tuin werd bewaakt door een gevleugelde, duizendkoppige draak. De Griekse held
Hercules lukte het de draak te verslaan en de tuin binnen te dringen. De nimfen vertrokken daarna
ieder naar een ander deel van de wereld en namen hun gouden appelen mee. Zo maakte de wereld
kennis met de gouden appelen van de Hesperiden, ook wel ‘appeltjes van Oranje’ of sinasappelen
genoemd.  

Keer terug naar Marktsteeg en loop deze naar links verder uit. Steek stadsgracht De Burgel over en ga dan
linksaf Vloeddijk op. Stop voor nr.  112/113 . Vanaf hier is er een goed uitzicht op de overzijde van De Burgel.

Burgwal 85: Lutherse kerk
De Lutherse kerk werd gebouwd in  1843,  maar heeft  de oervorm van een klassieke tempel. De
voorzijde heeft een portico met een door twee zuilen gedragen driehoekig fronton. Alleen het torentje
op het dak verraadt dat het een kerkgebouw is. Boven op het torentje staat een zwaan: het symbool
van de Lutherse kerk. 

Loop iets verder over Vloeddijk en stop voor nr. 104. Het bankje nodigt u met een Latijnse tekst uit om te gaan
zitten: pax intrantibus = rust nieuwkomers; salus transeuntibus = geeft veiligheid aan de voorbijgangers.

Burgwal 84: Stadsgehoorzaal
Ook de entree van de Stadsgehoorzaal heeft klassieke vormen met pilasters,  vierkante platte zuilen
die op de gevel zijn gemetseld, en een fronton. 

Bij de eerste zijstraat, Broederweg, rechtsaf. Loop tot aan de St. Annakapel op de hoek van Groenestraat.

Broederweg 9: het Pothuys
Broederweg 9 stamt  uit  ca.  1630.  Aan de gevel  zijn  de antieke goden Bacchus (links)  en Ceres
(rechts) op gevelstenen afgebeeld. Bacchus was in de Romeinse godsdienst de god van de wijn en
Ceres de godin van de landbouw. Beide goden werden vaak vergezeld door de godin van de liefde,
Venus. In de 17e eeuw een zeer populair thema bij kunstenaars in de Nederlanden. Het verwees naar
het motto "zonder Ceres en Bacchus bevriest Venus", ontleend aan het toen veel opgevoerde blijspel
''De Eunuch'' van de Romeinse dichter Terentius (2e eeuw v. Chr.). Of Venus ooit was afgebeeld op de
middelste gevelsteen is niet (meer) bekend. 
De huidige eigenaar heeft in 2016 een door hem zelf gehouwen gevelsteen aangebracht. 

Steek over en bekijk van daar de St. Annakapel.

Broederweg 10: St. Annakapel 
Terwijl de St. Annakapel uit ca. 1475 dateert, is de toegang in de 19e eeuw voorzien van ionische
pilasters  onder  een  fronton.  De  hoeken  boven  het  halfronde  bovenraam  zijn  ingevuld  met  een
siermotief  geïnspireerd  door  het  velum:  een  door  de  Romeinen  als  tentzeil,  zonnescherm  of
regenscherm  gebruikte  afdekking.  Bekend  is  dat  over  het  Collosseum in  Rome een  velum werd
gespannen.

Loop terug naar stadsgracht De Burgel en ga Broederbrug over. Sla rechtsaf Burgwal op. Bij eerste zijstraat, St.
Jacobstraat, linksaf. Ga voorbij het eerste huis rechts, rechtaf door een doorgang (nrs. 23 - 29). Volg het pad
(links, rechts) en ga dan linksaf onder een houten arcade door. Steek de straat over en loop in Bovennieuwstraat
iets terug naar links, naar nr. 100.

Bovennieuwstraat 100: St. Joris en de draak
Het verhaal van de drakendoder St.Joris zou zich in de 3e eeuw na Christus hebben afgespeeld. In
die tijd werd de stad  Silena in Libië getiranniseerd  door een draak. Om de draak rustig te houden
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bracht  de  bevolking  hem  dagelijks  twee  schapen.  Toen  de  schapen  op  waren,  eiste  de  draak
mensenoffers.  Via  het  lot  werd  dagelijks  een  dochter  van  één  van  de  inwoners  van  Silena
aangewezen. Op een dag viel het lot op de dochter van de koning. Op dat moment kwam St. Joris
voorbij. Hij verwondde de draak met zijn lans en beval de prinses de draak aan haar riem in de stad te
brengen. St. Joris beloofde de koning en het volk dat hij de draak zou doden als iedereen zich door
hem zou laten dopen. Toen koning en volk instemden doodde hij de draak met zijn zwaard. Op die dag
lieten 15.000 mensen zich dopen. 
Er zijn geen historische gegevens over Sint-Joris bekend en tegenwoordig wordt aangenomen dat hij
nooit heeft geleefd. 

Volg  vanaf  nr.  100  Bovennieuwstraat  naar  links,  dus  tegen  de  nummering  in.  Ga  bij  de  eerste  zijsteeg,
Morrensteeg, naar rechts en steek Morrenbrug over. Loop iets naar links over Vloeddijk en stop bij nr. 72.

Burgwal 60: Burgwalkerk
Opnieuw een kerk uit de 19e eeuw met klassieke vormentaal. De Burgwalkerk heeft een eenvoudige 
gevel met pilasters over de gehele hoogte (kolossaal orde), in het midden bekroond door een fronton.

Loop verder over de Vloeddijk tot aan Hanensteeg. Loop via Hanensteeg naar Groenestraat. Hier linksaf en ga
aan het einde bij Cellebroedersweg, rechtsaf. Stop voor de Cellespoort.

Cellebroedersweg 22: erker met kariatiden 
Een herenhuis uit 1896 met op de hoek een forse erker, gedragen door twee fraaie consoles. Op de
concoles zijn kariatiden aangebracht, vrouwenbeelden in de vorm van een pilaar of pilaster. In de
oudheid komen ze al voor in de architectuur van Egypte en Griekenland. De oorspronkelijke betekenis
is  niet  bekend.  Bij de  Romeinse  architect  Vitruvius vinden  we  de  volgende  verklaring  voor  de
oorsprong van de kariatiden: in de oorlog van de Grieken tegen de Perzen steunden de bewoners
van Karyae de Perzen. Toen de Grieken de oorlog tegen de Perzen gewonnen hadden, werden de
Karyanen gestraft. De Karyaanse mannen werden gedood en de vrouwen werden tot slaaf gemaakt.
De vrouwen moesten voor straf een 'eeuwige' last dragen.

Cellebroedersweg: Cellebroederspoort
Aan het begin van de 17e eeuw werd de Cellebroederspoort in opdracht van het stadsbestuur 
verbouwd tot een ''pronkjuweel voor de stad''. Dit hield in dat de middeleeuwse poort werd voorzien 
van renaissance versieringen. Eén van deze versieringen is de dubbelkoppige adelaar met 
keizerskroon bovenaan de gevel. Een herinnering aan de Habsburgse keizer Maximiliaan, die 
Kampen in 1495 de titel ''Keizerlijke Vrije Rijksstad'' verleende. Het symbool zelf verwijst naar het 
Heilige Roomse Rijk, dat de dubbelkoppige adelaar weer had overgenomen van het Byzantijnse Rijk.
Iets lager in de gevel staat in romeinse cijfers in welk jaar de poort werd verbouwd: M.D.C.X.VII.
Som 2: tel op: M.D.C.X.VII + (de uitkomst van som 1) ............. = ...........................

Loop  terug  naar  stadsgracht  De  Burgel  via  Cellesbroedersweg,  steek  de  Cellesbrug  over  en  loop  rechtuit
Geerstraat uit tot aan Oudestraat.

Oudestraat 25, een ophuis:
Een waarschijnlijk 14de-eeuws ophuis (= een hoge begane grond boven een kelder) achter een gevel
uit ca. 1800. Oudestraat 25 heeft een toegang met pilasters onder een hoofdgestel en in de kroonlijst
boven aan de gevel zijn trigliefen (= een dubbele groef) aangebracht.

Ga rechtsaf tot aan het begin van de Oudestraat bij de St. Nicolaas- of Bovenkerk. Ga daar links, voorbij de hoek
in de bebouwing, naar Koornmarkt 1. 

Koornmarkt 1: Theologische Universiteit
Ook hier  weer  een middeleeuws huis  met  een  19e eeuws neo-klassiek uiterlijk.  Rond 1800 was
Koornmarkt  1  het  woonhuis  van baron van Ittersum en zijn  gezin.  In  1827 kwam het  gebouw in
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handen van de stad en werd het verbouwd tot een  -toen-  moderne vorm van voortgezet onderwijs:
het  instituut  Van  Wijk.  De  neo-klasieke  gevel  met  pilasters  in  kolossaal  orde  en  bekroond  met
composiete kapitelen, met daarboven een fronton dateert uit deze tijd. In 1883 vond de opleiding tot
officier  in  het  leger  onderdak  in  Koornmarkt  1. De  symbolen  in  het  bovenraam  boven  de  deur
herinneren nog aan deze millitaire periode. 

Sla vanaf Koornmarkt, linksaf Voorstraat in en loop tot voorbij nr. 11.

stadsmuur met Muurbloem
Van april tot juni bloeit op de 14e eeuwse stadsmuur van Kampen de Muurbloem (Erysimum cheiri
syn. Cheiranthus cheiri),  tegenwoordig een zeer zeldzame plant.  De stadsmuur van Kampen is de
meest noordelijke vindplaats van deze plant, die oorspronkelijk uit het middellandse zeegebied stamt.
Vermoedelijk introduceerden de Romeinen de Muurbloem als sierplant en geneeskruid in Nederland. 

Voorstraat 24: sigarenfabriek Lehmkuhl
In  1826 kwam de Duitser  Johan Wilke Lehmkuhl  uit  Bremen naar  Kampen en  vestigde zich als
sigarenfabrikant. In 1872 werd een nieuwe fabriek aan de Voorstraat gebouwd. Een fabriek met een
gepleisterde gevel met schijnvoegen. De kroonlijst wordt onderbroken door een halfrond fronton met
het koninklijk wapen in stucreliëf. Bij het vijftigjarig bestaan in 1876 werd de Lehmkuhl bekroond met
de titel: "Koninklijke Nederlandsche Sigarenfabriek". 

Loop voorbij de Lehmkuhl en neem de eerste doorsteek, Blauwehandpoort, naar de IJsselkade. Ga linksaf en
volg IJsselkade richting de Stadsbrug.

IJsselkade 33: Synagoge 
In  1847  (het  joodse jaartal  5607) betrok de joodse  gemeenschap een nieuwe Synagoge aan de
IJsselkade. De buitenzijde is in neo-klassieke stijl uitgevoerd. De hoofdgevel aan de Ijsselkade heeft
dubbele, halfronde pilaster en een fronton. Op de kroonlijst in hebreeuwse letters de tekst uit Jesaja
56:7: ''Mijn Huis zal heten een Huis des Gebeds voor alle Volken'' 

Loop via de Lampetpoort, de doorsteek opzij van de Synagoge. Steek Voorstraat over en ga rechtuit via 
Zeepziedershof/Lampetsteeg. Bij Oudestraat rechtsaf.

Oudestraat 107: Rococogevel
Eén van de weinige Kamper gevels waarin stijlkenmerken van de Rococo bewaard zijn gebleven. De
zwierige Rococo is een reactie op de strenge classicistische barok van rond 1700. Deze gevel stamt
uit het midden van de 18e eeuw, zoals in de kroonlijst is aangegeven: M.D.C.C.L.X.IV 
Som 3: M.D.C.C.L.X.IV – (uitkomst som 2) ........................ = ........................................
Drie  sommen  is  genoeg  om  duidelijk  te  maken  waarom  Europa  later  Arabische  cijfers  is  gaan
gebruiken.

Loop verder Oudestraat af, richting de Nieuwe Toren.

Oudestraat 133: Nieuwe Stadhuis 
Oorspronkelijk bestond het nieuwe gedeelte van het Kamper stadhuis uit een aaneenschakeling van
kleinere  gebouwen.  In  de  18e  eeuw  werd  voor  dit  samenraapsel  een  Rococo-gevel  geplaatst,
waardoor aan de buitenzijde eenheid ontstond. Een eeuw later werd deze gevel strak getrokken tot
een neo-classicistisch gevel met blokbepleistering. De ingang kreeg een zuilenportiek met pilaren en
pilasters met composiete kapitelen. Daarboven een balkon en omlijste balkondeur en een fronton.

Loop voorbij het Stedelijk Museum (Nieuwe- en Oude Raadhuis) naar het Ouderaadhuisplein.
Einde: Ouderaadhuisplein
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