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EEN WOORD VOORAF+

Ook deze jaargang van den KAMPER ALMANAK
geeft op den omslag een afbeelding van een onzer torens.
Het is onzen fotografen gelukt opnamen te verkrijgen
van den Nieuwen Toren in een zeer bijzondere belichting,
op den avond van den 21 November, bij gelegenheid van
de in-dienst-stelling van het vaandel, dat door de burgerij
van Kampen op 24 Juli werd aangeboden aan de S.R.O.I.

Voor de geschiedenis van den toren geven we het
woord aan den heel' E. D. J. DE JONGHJR.

DE NIEUWE TOREN.

Wanneer men, komend van de overzijde der rivier,
de IJsselbrug overgaat, kan men zich verlustigen in den
schoonen aanblik, dien onze oude Hanze-stad biedt. Men
ziet dan, boven de omgeving uitstekende, verschillende
torens en spitsen, die een fraai silhouet vormen en met
scherpe lijnen zich afteekenen tegen den blauwen hemel.
En vlak v66r zich ziet men dan oprijzen den Nieuwen
Toren, die heel dit stadsgedeelte beheerscht.

Hoe staat hij daar zoo eenzaam die toren, niet ver
bonden aan een kerk of een ander openbaar gebouw,
waarmede men gewoon is zich zoo'n toren vereenigd te
denken; wat mag de reden geweest zijn dat men daar
dat bouwwerk stichtte, vrij en schijnbaar zonder doel ?

Die toren is een monument van' Kampen's fieren
burgerzin en een bewijs van het hoog - ontwikkeld
aesthetisch kunstgevoel onzer XVIIde eeuwsche vaderen!
Immers :
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Tot voor nu ruim een 33-tal jaren stond vlak naast
dezen toren het Heilige Geest - Gasthuis (waaraan de
Gasthuisstraat nog haar naam ontleent), dat in 1897
vereenigd is met het St. Geertruidsgasthuis in de Boven
Nieuwstraat ; aan dit gesticht was een kerk verbonden,
waarop een torentje stond, en hierin beyond zich naar
oud -Hollandseh gebruik een uurwerk met klokkenspel.

Hoe verheugden zieh de bewoners van die buurt in
dit gebouweneomplex, dat zoozeer het stedeschoon ver
hoogde, al was het ook dat de kerk niet meer voor
godsdienstige doeleinden gebruikt werd ; en hoe aan
genaam waren hun de tonen van het vroolijke klokken
spel, die hun telkens weer in de ooren klonken.

Maar tegen het midden van de XVlIe eeuw begon
het torentje teekenen van bouwvalligheid te vertoonen,
zoodat Sehepenen en Raden in 1646 het besluit namen
om het door een nieuwen en dan grooteren toren te
doen vervangen,

Het zou evenwel anders uitkomen dan men gedacht
had, want op den 16en September van hetzelfde jaar 1646
gesehiedde het, dat een geroep van "brand!" de bewoners
van die buurt opschrikte en dezen tot hun schrik en
ontzetting bemerkten, dat de Gasthulskerk met den toren
in liehte laaie stond en met al wat er op of in was, een
prooi del' vlammen werd. Weg was de kerk, verdwenen
was het klokkenspel, niets dan een rookende puinhoop
was het treurig overblijfsel van wat eens hun trots was
geweest!

En wat deed nu de stedelijke regeering ? Legde zij
zieh bij den toestand neer, zeggende dat dit stadsgedeelte
het weI zonder toren en de bewoners van die buurt het
wel zonder uurwerk en kiokkenspel stell en konden ?
Indien zij dat gedaan had, dan zou zij ontrouw geworden
zijn aan het geslaeht harer vaderen, die 100 jaar geleden
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voor eenzelfde geval gestaan hadden, toen het Oude
Raadhuis uitgebrand was en zij dit deden herbouwen op
een wijze zoo kunstrijk en zoo schoon, dat ieder die het
nog aanschouwt, van bewondering wordt vervuld!

En even als een eeuw te voren werd ook nu de
fiere burgerzin en het gevoel voor stedeschoon vaardig
over Kampen's beschreven vaderen, die besloten om in
plaats van den kleinen gasthuistoren een fiinken, vrijen,
monumentalen toren te doen bouwen, die dit stadsgedeelte
tot sieraad strekken zou; een toren, die met zijn ouderen
breeder van de St Nicolaaskerk aan het andere einde van
de Oude Straat deze beheerschen en een stadsgezicht op
leveren zou, waarin tijdgenoot en nageslacht zich zouden
verlustigen.

En niet alleen het oog zou worden bevredigd, ook
het oor zou worden gestreeld. Waren de klokken van
het oude klokkenspel in den vuurgloed versmolten, een
nieuw speelwerk zou het oude in de schaduw stellen,
en een nieuw uurwerk zou het verdwenene vervangen.
De buurt zou niet ontsierd worden, de bewoners zouden
geen ongerief lijden; veeleer zouden beiden er in 't eind
bij winnen!

Wie zou de bouwmeesterzijn van den nNieuwen Toren",
gelijk hij in 't vervolg genoemd werd? Het oog viel op den
nlngenieur ende molenmaecker" Jan Adriaansz. Leeghwater
van de Rijp. Maar de kracht van dezen man lag niet in
het maken van burgerlijke gebouwen; wel had hij werken
van dien aard ontworpen, ook was hij iemand van veel
zijdige bekwaamheid, maar het zwaartepunt van zijn
kennis lag in het maken van molens en het uitvoeren
van waterbouwkundige werken. De toen reeds 72-jarige
grijsaard beleefde dan ook niet veel genoegen van zijn
torenontwerp. WeI werd hem krachtens raadsbesluit van
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6 Mei 1647 nwegens het maecken van een model van
een toren" als "recompens ofte vereeringe" 30 car. gld.
toegelegd, maar het "model" zelf werd niet aangenomen.
Evenmin was dit het geval met de ontwerpen van den
molenmaker Dirk Jan uit Edam en van het Kamper
raadslid Evert Rijnvisch, beide in 1648 vervaardigd.

Een ander plan viel betel' in den smaak van
Kampen's vroede vaderen, nl. dat van den toen 40-jarigen
Philips Vingboons te Amsterdam, een verdienstelijk en
destijds zeer gevierd bouwmeester, die zich verheugen
mocht in de gunst van de voorname en deftige burgers
van de Hoofdstad. Getrouw aan de oude traditie om zich
van de beste krachten in den lande te verzekeren, waar
het een werk van eenig belang gold, o.a, bij den weder
opbouw van het Oude Raadhuis zoo schitterend toegepast,
droeg de stedelijke regeering aan dezen man den bouw
van den Nieuwen Toren op.

Nu moet men echter niet denken, dat de raad
Vingboons kalm zijn gang liet gaan en de zorg voor den
bouw aan hem alleen overliet. Veeleer heeft het den
schijn dat de vroedschap veel practische dingen zelf
regelen wil. Zoo laat deze in 1649 balken en palen
koopen te Hoorn, delen te Medemblik, heimasten te
Amsterdam, Bentheimer steen te Hasselt, baksteenen en
massa's kalk op andere plaatsen. In April van dit jaar
wordt met den eigenlijken bouw een begin gemaakt en
de fundeeringput gegraven, in Mei en de eerste helft
van Juni is men aan 't heien en het in orde maken van
de houten fundeering, waarbij een del' werklieden, Court
Willemsz genaamd, door het heiblok werd getroffen en
jammerlijk om het leven kwam.

Op 26 Juni van het jaar 1649 was men zoover ge
vorderd, dat door den oudsten zoon van burgemeester
Brouwer de eerste steen kon worden gelegd, hetgeen den
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vier meester-metselaars, die aan het werk doende waren,
een toelage in geld, en het werkvolk een vroolijken dag
verschafte, daar het op alsemwiju en brandewijn werd
onthaald.

Men gaat nu druk aan 't metselen, waarbij het weer
niet ontbreekt aan allerlei bemoeizieke handelingen van
den Raad. Zoo wordt door dezen verordend uit welke
soort steen en kalk het fundament moet worden ge
metseld en vastgesteld en bevolen, dat de voet of sokkel
van zandsteen moet worden gemaakt.

In 1651, toen de onderste vierkante verdieping nog
maar voor een deel voltooid was, werd de bouw gedurende
een jaar gestaakt, "opdat het werck besterven zoude".
Van 1652 tot 1655 kwam het overige van den vierkanten
onderbouw tot. stand, maar nu was men - ditmaal uit
geldgebrek - genoodzaakt opnieuw den bouw te staken.
Allerlei rampen en tegenspoeden toch, dijkbreuken, schade
aan de IJsselbrug, werkten mede om de geldmiddelen del'
stad uit te putten. Nieuwe belastingen, die men uitschreef
om in den geldnood te voorzien, hadden niet het ge
wenschte gevolg.

Intusschen kon de toren tech niet zoo half-voltooid
blijven staan. Vijf jaren waren er nu reeds verloopen
sinds men het werk had moeten staken en nog was er
geen geld. Er bleef voor de stad niets anders over dan
tegen hooge rente een leening te sluiten, en eerst toen
men op die wijze aan geld gekomen was, kon de bouw
worden voortgezet.

In 1661 werd dan ook de zandsteenen kroonlijst ge·
maakt, die den onderbouw afsluit, en hierop de zand
steenen balustrade geplaatst, op welker postamenten de
wapens van de overheidspersonen naar teekeningen van
zekeren Jan de Graaff werden gebeeldhouwd. Nu volgde
de achtkante verdieping, waartoe in 1661 en 1662 de
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houten bovenbouw werd gemaakt, bestaande nit acht
stijlen, onderling door bogen verbonden en met een
kroonlijst en koepelvormig dak bekroond. In 1663 werd
dit houtwerk door den Amsterdamschen loodgieter David
Questie1"s met lood bekleed, waarvoor ongeveer 37000
pond gebruikt werd. Nadat nog de eindversiering met
den koperen bal was aangebracht, kon eindelijk in 1664
het 900 pond zware ijzeren torenkruis worden gesteld,
dat vervaardigd was door Jan Geersen en Michiel Hanssen,
smeden en stads-uurwerkmakers, die daarvoor 360 gld.
ontvingen. Dit kruis heeft het uitgehouden tot het jaar
1899, toen het door een nieuw kruis, 610 K.G. zwaar, is
vervangen.

Zoo was dan, na 15 jaren niet altijd voorspoedigen
arbeids, de bouw gelnkkig voltooid. Meester Vingboons
ontving 400 gld. voor zijn diensten als architect, en kon
nu met voldoening beschouwen het meest monumentale
gebouw, dat ooit door hem was ontworpen, den eenigen
toren, dien hij ooit heeft gebouwd.

Hoewel de toren breed en flink van opvatting is,
goed van verhoudingen en aangenaam van lijn en vorm,
een sieraad van onze stad, zookan hij toch niet evenaren
die oud-Hollandsche torens uit de tweede helft van de
XVle en de eerste helft van de XVIIe eeuw, die met
hun sierlijke spitsen, speelsche lijnen en schilderachtig
silhouet zoo menige stad tot sieraad strekken. Maar de
klassicistische tijdgeest deed zich toen reeds duchtig
gelden en onze Nieuwe Toren is daaraan niet ontkomen.

Het monumentale karakter van dit bouwwerk wordt
zeer verhoogd door den poortvormigen doorgang van de
Oude Straat naar de Torenstraat. Voornamelijk is dit het
geval aan de zijde van de Oude Straat, waar de poort
opening een zeer krachtige bekleeding bezit, in fiinke en
kloeke lijnen uitgevoerd, maar sober en zonder over-
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lading, in overeenstemming met het eenvoudig karakter
van het geheele gebouw. Ter weerszijden van die poort
opening, die halfcirkelvormig is afgesloten, bevinden zich
twee pilasters met Ioniseerende kapiteelen en van sier
lijke vleugelstukken voorzien. Het hoofdgestel met ge
bogen fries wordt bekroond door een gebogen en gebroken
fronton, waarop zijn aangebracht twee prachtige, forsch
gebeeldhouwde liggende leeuwen, die dienst doen als
schildhouders van een wapenschild in cartouchevorm,
dat met het gebeeldhouwde wapen van Kampen is beladen.
Het schild wordt gedekt door een keizerskroon, tot het
voeren waarvan de stad gerechtigd is, sinds ze in 't jaar
1495 door keizer Maximiliaan tot Keizerlijke vrije Rijks
stad was verheven.

Aan de zijde van de Torenstraat is de poortopening
zeer eenvoudig behandeld, wijl ze slechts door blokwerk
van gehouwen steen is omlijst. Hierboven is in 't jaar
1714 het wapen van Kampen aangebracht met twee stijve
leeuwen als schildhouders en gedekt door een helm met
helmkleed, - De achteruitgang van den kunstzin en de
kunstvaardigheid in dit tijdperk is aan dit wapen duidelijk
merkbaar.

E. D. J. DE JONGH JR.


