
HET SCHUILKERKJE AAN DE RIJNVISCHGANG.
( 1682 -1857)

Op het Historisch Archief. in het gebouw van de Nuts
spaarbank, hangt een merkwaardiqe, geaquarelleerde pen
teekening. Het is een met groote zorg en nauwkeurigheid
uitgevoerde teekening door onzen bekenden stadgenoot A. J.
Reijers. den man van wien zoo bij uitstek geldt. dat "hem
de liefde tot zijn Vaderstad is aanqeboren". Deze werd ver
vaardigd naar het oriqineel, dat in de R.~K pastorie op den
Burgwal aanwezig is. Zooals het onderschrift aangeeft. is
het een afbeelding van het Schuilkerkje, dat bijna twee eeu
wen aanwezig was in het gebouw. gelegen aan de Ekster
steeg (nu Burgwalstraat) *). op de plaats waar het bedrijf van
de firma H. van der Weerd gevestigd is en waar nu reeds
jarenlang de paardenstal van deze firma staat. Op de boven
verdieping van dien stal, op den tegenwoordigen hooizolder,
kwamen de geloovigen van de Roomsch~Katholieke Gemeen~
te bijeen, jarenlang in het geheim. er bij nacht en ontij
heensluipend langs verschillende weqen, in later jaren, als
cen van de beide plaatsen, waar de beoefening van hun qods
dienst meer of minder oogluikend werd toegestaan.
Vanaf het eerste ooqenblik, dat ik mijn oogen over deze

teekening liet gaan. kreeg ik het verlangen. om meer over
dit verdwenen bedehuis te weten, over het perceel waar het
gevestigd was. over de omstandigheden. die tot de inrichting
deden besluiten, over de priesters, die er voorgingen en
predikten.

*) Zie noot bladz, 187.
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In het ondervolgende ligt het resultaat van mijn onder

zoek.

I.....

In het midden van de 16e eeuw zag het er met de kerk in
Noord~Nederland droevig uit. Door de geest der Renais
sance, die over Europa waaide, was de liefde voor de
moederkerk er niet grooter op geworden en dreigde deze
zel£s in sterke afkeer over te slaan, door het wereldsche en
zedelooze leven der meeste geestelijken, van hoog tot laag.
Ook hier te Iande gold, wat Kardinaal Otto Truchsess uit
Augsburg aan paus Gregorius XIII rapporteerde (1573):
Taceo turpissimam et abominabilem vitam clericorum, quae
apud deum et homines nil nisi contemptum, odium ac indiq
nationem excitet. (Ik zwijg over het meer dan schandelijke
en verfoeilijke leven der geestelijken, dat bij God en de men
schen slechts minachting, haat en verontwaardiging opwekt).

De kerkelijke tucht werd jammerlijk verwaarloosd en er ont

brak onder de geestelijke leiders een krachtiqe.. bezielde
figuur, die door zijn voorbeeld en ijver een verbetering van
het kerkelijk leven in deze gewesten tot stand had kunnen
brengen. Zoo von den de velerlei kettersche leerstellingen uit
de aangrenzende landen, zoo goed als geen weerstand. De
weerstand, die er nog gehoden werd, was een vreemde, be
volen door een Spaansche regeering, die de reorganisatie
der kerk, het geloofsonderzoek en den dood der ketters
eischte. Slechts de landsregeering en hooge ambtenaren
steunden het voornemen van den Spaanschen koning eeniqer
mate. ,De Nederlandsche geestelijken en plaatselijke over
heden waren het met deze strenge onverbiddelijkheid niet
eens en weigerden naar die instructies en lastbrieven te
hande1en.

Dit moest op een botsing uitloopen. De beweging, reeds
jarenlang ondergronds aan het golven, brak los in 1566 met

181



het Compromis der Edelen, de openlijke preek en de heel den
storm. De strafexpeditie van Alva met zijn schrikbewind,
had slechts een kort succes en leidde vanzelf tot de gebeur~
tenissen van 1572.

Het is moeilijk, om de hevigheid van de Hervorming in
zijn vollen bmvang te peilen. Doch dat zij doorwerkte tot in
aIle lagen der bevolking en in aile levensomstandigheden,
hierop wijzen duidelijk de verschijnselen.

De doorvoering ervan, welke vooral in de steden met
groote kracht plaats yond, verwekte allereerst groote ver
warring onder de clerus, de Katholieke geestelijkheid, daar
de vervolging van deze gedurende de eerste vijftig jaar der
Reformatie in hevigheid steeds toenam. De stedelijke regee
ring hield de haar goed bekende geestelijken in een knellen
de hand, daar aan dezen nog steeds van stadswege kleine
jaarwedden uit de verbeurd verklaarde, geestelijke goederen
werden uitbetaald.

Deze geeste!ijken, achtergebleven in het :belang van hun
geloofsgenooten, moesten hierdoor we! met de grootste om
zichtigheid te werk gaan, wilden zij niet aileen deze "alimen~
tatie" verliezen, doch bovendien beboet, zelfs verbannen
worden en daardoor hun Katholieke medeburgers in nog
slechteren toestand achterlaten.

Doch de strenge vervolging tegen alles wat "paapsch"
was, de elkaar snel opvolqende, dikwijls zoo hardvochtige
plakkaten, die iedere opleving met geweld onderdrukten, de
zware "amende's" voor allerlei "stoutigheden", het gevangen
zetten, beboeten en verbannen van priesters en allen die bij
geheime bijeenkomsten werden betrapt, dat alles was oor
zaak, dat het aantal Katholieken tenslotte tot een onbedui
dende minderheid werd teruggebracht.

Al moesten hierover ook vele jaren verloopen, waarin de
aanwas der protestanten vee! minder was, dan wij door de
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felheid der beweging zouden verwachten, toch bleef er on
danks alles, een kern van Katholieken bewaard en toonden
vele geestelijken een groote moed ell ijver bij het in het
geheim uitoefenen van hun zielzorg.

Zij wenden daarbij in Kampen krachtig gesteund door een
groep Karnpers van voornaam geslacht, die, ook al omdat
de Reformatie van de Iagere en niet van de hoogere standen
was uitgegaan, trouw qebleven waren aan de oude Meeder
kerk. Tot dezen behoorden o.a. de van Llterwyck's, de van
Wijnrbergen's, de Oldeniel's, de Toe Boecop's, de Twickelos,
de Boschman's en de Morrhe's, allen aanzienlijke Kamper
families.

In de adellijke huizen van dezen was meestal een 'kamer
tot kapel ingericht, terwijl geheime gangen uit verschilleride
huizen hierhcen toegang gaven. Al is het mogelijk, dat iets
dergelijks in het huis op de Oudestraat aanwezig was, waar
nu de heer van Dijk zijn boekzaak gevestigd heeft, zoo ont
breekt het afdoend bewijs, dat de indertijd bij een verbou
wing hier aangetroffen tweede buitenmuur, juist -hiervoor

werd aanqebracht.
Hoe dan ook, verschillende rondreizende geesteIijken be

zochten regelmatig Kampen, vooral vanuit Zwolle, zij lazen
hier in het geheim de H. Mis en verrichtten andere priester
lijke functies.

Na verloop van jaren werd de zielzorq met meer reqel
maat waargenomen door een in de stad verblijf houdende
qeestelijke. Zoo vestigde zich b.v. pastoor Slachman bij Jhr.
Boschman, waar hij twee en dertig jaar te gast was en ver
blijf hield. De familia Twickelo trad qedurende vele jaren
als beschermer van de paters Fransiscanen op.

Dat dit alles meerdere malen tot botsing met het stads
bestuur aanleiding gaf, is duidelijk. Zoo werd nog op 15
November 1615 afgekondigd, dat de stedelijke regeering niet
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.langer duldde dat kinderen: "bij de Jesuiten ende sunst bij
anderen, die parthije van den vijandt holdende, gesonden
werden om bij denselven geinstrueerd, onderweesen en de
opgetoegen te worden ...... "

In 1672, toen de Franschen het grootste gedee1te van het
land veroverden, scheen het, alsof hierdoor een verandering
ten goede voor de Katholieken aanbrak. Doch zij duurde
slechts kort.

De Franciscanen, die gedurende de bezetting de Breeder
kerk in beslag hadden genomen en het daarbij ge1egen kloos
'ter, moesten beide ontruimen en er bleven slechts twee
paters achter.

Reeds met een enkel woord werd aangestipt, dat vooral
de Iamilie Twicke1o, als bescherrner van de Franciscanen
optrad. Teen zij zich in 1637 te Kampen vestigden, had den
zij eerst de gunst van Jhr. Herman van Uterwijck genoten,
doch waren later bij den heer van Twickelo gehuisvest.

Na den dood van pastoor Slachman, hadden de Francis
canen te Kampen het rijk alleen en wellicht was er naast
deze reguliere statle, nirnmer meer van een seculiere statie
sprake geweest, wanneer zij zelf niet hun zaak bedorven
hadden. Immers door een onaangenaam voorval, waarvan
echter de juiste bijzonderheden niet vaststaan, werd de heer
van Twickelo op een oogenblik zoo tegen de paters inqe
nomen, dat hij den Apostolischen vicaris verzocht, een secu
lieren priester naar Kampen te zenden,
De Franciscanen moesten hierdoor het huis van de familie

Twickelo verlaten, en al bleven zij ook in de stad wonen,
zoo kwam voor hen in 1675, .maer Allerheijliqen", als secu
lier priester Conradus Voorst in de plaats. Deze werd echter
na enkele jaren ziek, reisde, om herstel te zoeken naar Emme
rik, doch overleed aldaar in 1678.
In hetzelfde jaar werd zijn breeder Theodorus V oorst als
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pastcor in deze stad benoemd en hield op 21 September zijn

eerste predicatie.
Wij hebben gezien hoe, na de eerste jaren van hevige ver

volging der "papist en" , welke meermalen afhankelijk was
van de persoonlijke felheid van den schout of drost en die
van de wisselende stcdelijke regeering, eenigszins vermin
derd was en ook de terugsIag, na het vertrek der Franschen,
niet zoo diepgaand bleek te zijn, als men wel verwacht had.
In vroeger jaren hadden de maatregeIen, die genomen wer
den, vooral een politiek karakter gedragen, omdat velen de
"papen" als staatsburgers in deze gewesten niet vertrouw
den. Nu echter, na het "rampjaar", besefte men maar al te
zeer, dat ook dit deeI der bevolking tot de landgenooten
behoorde en bij wisseling van het lot met de macht bekleed
kon worden. Dit alles werkte de algemeene toegevendheid
in de hand.
AI werd ook hier en daar oogluikend van overheidswege

toegestaan, dat priesters bij aanzienlijke families introkken
en zich blijvend vestigden, zoo kwam bij de Katholieken toch
het verlangen boven, een vaste, eigen woning voor de gees~
telijken en een kerkqebouw in te richten, dat zij al die jaren
hier ter stede hadden moeten missen.

Het was vooral pastoor Theodorus Voorst, die van deze
veranderde stemming trachtte partij te trekken en het bede
huis stichtte, dat, als gezegd, bijna twee honderd [aar de
plaats was, waar de Katholieken hun godsdienstplichten
konden waarnemen. Het was de zoogenaamde Pastoorskerk
of Kerk in de Rijnvischgang.

Op 1 Mei 1682 werd zijn wensch vervuld en "heeft hij
zijn woonstede genomen in 't huijs genaemt "De drie Schel
visschen", op den Borqel, dat van de Catholijcken gecocht
is, om daer altijdt in te kercken".
Dit vertelt ons pastoor Waijer, doch dit is niet qeheel

185



juist. Bet huis werd niet door de "Catholijcken gecocht",
doch ten geschenke ontvangen.

Wij willen hier de geschiedenis van dit huis nagaan.
Het was het huis, gelegen op den Burgwal, het derde huis

Noordwaarts van den hoek van de Burgwalstraat, dus de
tegenwoordige woning van de familie de Jager.

In 1645 werden Henrick Rijnvisch en zijn vrouw Jannegje
Sluijters, hiervan eigenaars. Zij kochten op 14 [uni van dat
jaar het huis en erf "met een hoeckgen hoffs daer aenqele
gen" van Jan Henrich Gortgen en diens vrouw Aeltgen
Henrinx. Het huis was "op de Burge! staende en liggende
hebben tusschen de huijsinqe en were van Jan Henricks
vercoper voorn. te eenre ende Wolffsens vergaderinge ter
ander zijde",

Hetgeen dan voIgt is voor ons vooral van belang .
.... .. "verners hebben verkoperen voors insgelicks noch aan

cooperen vercoft eenen padt offte ganck gaende door ver
kooperen haeren hoff weIcke sijn sal ongeveerlick vijff voe
ten breedt streckende tot achter in de Niewe Straete".
Er wordt nog bijgevoegd, dat deze uitgang voor den koo

per echter niet uitsluit, dat de verkooper het reoht van toe
gang via deze "ganck" tot zijn eigen erf behoudt.
Dit is de eerste keer, dat de latere Rijnvischgang genoemd

wordt.
Nog een feit uit deze oudste acte moet aangehaald wor

den. Het betreft de tweede uitgang van dit perceel (later
van zooveel belanq voor de schuilkerk) en weI naar de
Ekstersteeg.
Bet wordt allereerst genoemd in verband met het oprichten

van de schuttingen. De doorgang naar de Nieuwstraat wordt
op kosten van den kooper van den tuin afgesloten met een
"plancket van seven voet hoech", doch de verkooper, Jan
Henricks, zal "de vredinge (afscheiding) aen de ander zijt
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naer sijn huijsinge bijlanghs het padt tot aan de ganck nae
de Aexters steege op sijnen costen maken en oock onder
holden". De acte vervolgt dan: .Jnsqelicks hebben verkoo
peren voorn. noch aen cooperen vercofft -eenen ganck tot in
de Aextersstege in aller gestalte gelick de afpalinge daer
tegenwoordig staende uijtgewissen sullen". De rest Iaten wij
voor wat zij is.
Hier is dus een huis, gelegen op den Burgwal, dat met een

gang van uit den tuin een achteruitgang heeft in de Nieuw
straat en een zij-uitqanq in de Ekstersteeg, nu Burgwal
straat. *)

In dit huis werd een bierbrouwerij gevestigd, "De drij
Rijnvisschen" genoemd, waarschijnlijk naar Hendrik, Evert
en zoon Jan Rijnvisch, die er woonden.

Merkwaardig is het op te merken, hoe de beteekenis van
deze naam verloren ging of wellicht ook door den overgang
in andere handen, dan die van de familie Rijnvisch, opzette
lijk veranderd werd in "De drie Schelvisschen",
Doch op 6 December 1667 was het nog de rbrouwerij, huis

en erve "op den borgel binnen dezen stadt gelegen genaemdt
de drij Rijnvisschen", die aan .xmze zoon Jan Rijnvisch"
verkocht werd door Jacques Kroon en zijn vrouw Janneckien
Sluijters.
Het is duidelijk, dat Hendrik Rijnvisch overleden was en

*) De Ekstersteeg was het gedeelte van de tegenwoordige Burqwal
straat, tusschen Burgwal en Nieuwstraat, voordat deze onder Burgemees
ter Wttewaal van Stoetwegen, door het afbreken van een rij krotwoningen
aan de zuidzijde, verbreed werd. Het verdere gedeelte, van Nieuwstraat
tot Oudestraat, heette Speldemakerssteeg, naar de speldemakers of .maelde
maekers", die er hun bedrijf hadden. Op den hoek van deze Speldemakcrs
steeg en de Nieuwstraat stand een huis "den Aexter" geheeten. Hier
naar werd de volgende (toen) smalle gang genoemd.
Deze Ekstersteeg herbergde veel minderwaardiq volk, waaronder dik

wijls veel strijd en gekrakeel was en het "warm" toe ging. Dit is naar
aile waarschijnlijkheid de verklaring van de naam "het warme land", die
aan dit straatgedeelte door den volksmond gegeven werd.
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deze vrouw Jenneckien (of Jannegien of, zooals zl] zelf
onderteekent: IJanneken) Sluijters, hertrouwd was met
Jaques Kroon (zelf geschreven: Jacus 'Croon), vandaar het
.xmze zoon". Hij was derhalve een voorkind.

In deze onderhandsche acte staat: "met een vrijen uijt
ganck in de Niewstrate waer bij de kooper mede heeft bedon
gen de stal met een vrije uitganck in de Exters steqe neffens
een huijrhuiskn daeraenge1egen in de ganck genaemdt Rijn~
vischganck - enz."
"Genaemdt Rijnvischganck"! De familie Rijnvisch, de eer

ste gebruiker van deze achteruitgang, had voor altijd haar
naam aan deze smalle steeg gegeven, welke tot op den huidi
gen dag is bewaard gebleven.
Hier wil ik de rest van de acte wel verrnelden. daar vooral

de koopsom voor dien tijd zeer hoog is en wel "ses duijsent
vijfhondert Carol. g1. (9500 g1., zooals er nog eens duidelijk
heidshalve bijgeschreven staat, onderstreept en well) hetgeen
op het oogenblik ongeveer gelijk zou staan met een kleine
f 100.000.-. Voorwaar een kapitale woning en een bloeiend
bedrijf!

De kooper moest verder nog "jaerlicks negen goudt g1.als
de Geestelickheijt van Campen daer uijt is hebbende" beta
len en "een tonne dreij guld. bijer of de waerde van die aen
geldt betalen aen Wolffensvergaderinge tot een erkentenisse
an de Lichtscheppinge van de gemelte vergaderinghs plaets".
Bedoeld werd, dat voor het hebben van een venster, dat uit
zag op de binnenplaats van de Wolffsensvergadering, die,
zooals wij zagen, de buurman was, jaarlijks een vat drie
gulden~bier moest betaald worden. Dit laatste was, zoolang
de brouwerij erin gevestigd was, niet moeilijk, doch ver
anderde dan ook in de latere jaren en werd toen "de weerde
van die aen geldt" betaald.
Onder de onderteekenaars van de verkoopsacte van 6
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December 1667, treHen wij aan Steven Arents. Deze was een
ambtenaar op de Munt. Getrouwd met Margrieta Sluijter,
had hij het huis via deze familie geerfd en na zijn dood werd
"onder beneficie van inventaris". door de erfgenamen "aen
den W eled. Warner toe Boecop, sijn WelEd. huijsvrouw en
haer beijder Erffgenaemen, seecker huijs, arve en weere,
genaemt de drije schelvisschen", verkocht.

Ook hier voIgt dezelfde plaatsaanduiding: "staende alhier
binnen dese stadt op den burgel" en verder: "met een vrijen
achter uijtganck tot in de Nieuwe straete beneffens een uijt
ganck door de stall tot in de Exters steege met alsoodaenige
een vrije lichtscheppinge van voorn. W olfsens vergaederings
weere" - enz.

Het huis, waarin nu geen brouwerij meer gevestigd is,
kost 700 CarlgI. ("den gulden 20 stuiv. het stuck").

Dit lijkt weI een zeer belangrijk verschil! Op het einde van
1667 een waarde van 6500 Car. gI. en nu, in 1681, 14 jaar
later, slechts 700 gelijkwaardige guldens.

Hier was echter een bijzondere reden voor.
AI zien wij in de acte Warner toe Boecop als kooper op

treden, zoo geschiedde de aankoop in werkelijkheid voor
rekening van pastoor Voorst. Het was zijn bedoeling dit
perceel aan de Stad Kampen als blijvende pastorie aan te
bieden. Ongetwijfeld zal dit aan de erfgenamen van Steven
Arents, Nicolaas Sluijter en Jacob Ridder, bekend zijn ge~
weest en zullen zij daarom de prijs zoo laag gesteld hebben.
De Sluijters waren een bekende Katholieke Iamilie. Nicolaas
was een broer van de bovengenoemde Jannigje Sluijters en
gehuwd met Christina Hanius, zuster van den Kamper pro~
cureur. Franciscus Hanius J.U.L., allen geloovige Katholieken
derhalve, die de inrichting van een eigen bedehuis wel zeer
ter harte moest gaan.
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Het lijkt daarom goed hier dit Iinancieele gedeelte in zijn
geheel op te nemen uit de "Rekeninghe raekende den ont
Ianck", waarin pastoor Voorst schrijft:
,:t Huijs, De drie Schelvisschcn" genaemdt, heeft in koop

gekost f 1.700.-, 't welcke de gemeente der stadt Campen
vereert sal sijn en blijven tot dienst des wereltze priesters,
dij wettige pastor tot Campen sal sijn. In dese summa sijn
beqrepen ('t overige heb ik uijt mijn eiqen beurs daer beij
gelecht) ten eersten: twintigh silvere ducatons, so sijn Hooqh
weerdigste Heere [cannes Neerkassel, bisschop etc.. uijt
genegenheijt aan mij gegeven, heb deze echter tot desen eiinde
bestait. Ten anderen is hier oock bij eeniqh gelt (stelle uijt
redenen niet hoeveel) so de E. geestelike dogter Egbertis
Arentz Bandts aen mijn persoon gegeven naer mijn believe
te gebruijcken, om eeniqe diensten te doen, gelijk dese haer
handschrift uijtwiest",
Llit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat pastoor Voorst,

met de hulp en gelddijke bijstand van enkele vrorne zielen,
deze woning "uijt eigen beurs" heeft gekocht en aan de stad
heeft aangeboden als bliivende woonplaats voor den pastoor.

In de koopacte staan nog enkele beperkinqen. Aan den
kooper worden alle rechten van huis en hof overgedragen
"exempt alleen een huijrhuissien met den stall daer achter,
soo eigendommelijk blijft ten profijte van Bethdems verqae
derinqe" en bovendien: "sullende cooper daer en boven tot
sijnen laste bijsonder een jaerlijkse uijtganck (rente!) aen de
Ecclesiasticq deser Stadt ter somma van negen goltguldens
en dan noch drij carl. gl. jaerlijcks aen W olfsens verqaede
ring". Op de eerste twee voorwaarden komen wij hieronder
nog terug. De derde is in de plaats gekomen van het vroe
qere vat bier.
Dit alles heeft in deze toestand enkele jaren geduurd. Doch
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ongetwijfeld werden die verschillende .Jasten", die Dp het
perceel drukten, als een bezwaar gevoeld en zoo zien wij dan
ook, dat op 19 Mei 1685 voor schcpenen een koopacte werd
verleden, waarbij o.a. door Nicolaas Sluijter "als voorstan
der van Bethlemsvergaderinge mede aen deselve (Warner
toe Boecop) voor hem en sijn nacomelingen om de somma
van penningen vol en al ter wege betaelt, bekent, vercoft en
gecedeert te hebben gelijck hij doet bij desen, sekere huijs
sies stal met de solder van het huijssien daer achteraen
gelegen".
Hierrnede is dus de bovengenoemde tweede beperking van

de koopacte van 1681, het huurhuisje met de stal erachter,
dat aan de Bethlehemsvergadering toebehoorde, voorgoed
opgeheven: het huisje met toebehooren werd gekocht en
gevoegd bij het perceel van de pastorie. Hierbij trad weder
om Warner toe Boecop als zaakwaarnemer voor den pas
toor op.

Bij het huis behoorde een stal, die voor f 52.5- werd
gekocht en door pastoor Voorst werd betaald en aan de
pastorie ten geschenke gegeven. De parochianen brachten
ongeveer 1650 Car. g1. bijeen voor het verbouwen en ver
timmeren. Deze som werd later nog vermeerderd, zoodat er
in totaal f. 2437 en 17 stuivers in kas was. De uitgaven
bedroegen in totaal f. 2440. en 17Yz stuiver, zoodat er een
klein tekort was, dat door den pastoor werd aangezuiverd.
Van dit Iinancieele beheer legde pastoor Voorst op 29

December 1685 rekening en verantwoording af voor een
commissie van vooraanstaande parochianen.

Deze kwiteerden hem met de ondervolgende verklaring:
"Wij ondergeschreven naemens de gemeente bekennen tot

naerrightinge onser naerkomelingen de uijtgave ende ontfank
wel en rijpelik naergesien sodanigh bevonden te hebben, dat
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wij den Eerweerdigen heer Theodors. Voorst daer voor
harteIijk dankende, met genegenheijt ondertekenen.

Signatum Campen 1685 den 29 December.

Werner Boecop
Egbert Morre
Louis van Siegen
Simon Coen."

Jan Berendtsen Bulter
Evert Mouritsen van den Bosch
Louis van der Ketten

Om bovengenoemde som volledig bij elkaar te krijgen, had
pastoor Voorst ook de gelden van eenige parochianen be
steed, waarvan de rente bestemd was, om heilige missen te
lezen. Bij zijn rekening en verantwoording voegt hij een
nauwkeurige staat van deze gelden en wij zien ook hier weer
uit zijn toelichting, met welk een zorgvuldige voorzorg hij
alles had uitgedacht en geregeld. Wij willen slechts aan
halen, wat hij zelf over het huis en de vroegere stal zegt:

"Bovengenoemd huijs de 3 Schelvisschen en de gewesene
stal, nu een huisjen sijnde, waertoe de gemelde penningen
gebruikt sijn, sullen sijn en blijven tot behoef der Campense
pastoreij ende dat aileen des wereltz priester, dij wettige
pastor wesen sal. Bij aldien onverhoopt, so Godt verhoede,
geen wereltz priester voor eenigen tijt, door vervolginghe of
anders tot Campen soude wesen, alsdan sullen de huijshuiren
tot dien tijt oplopen, tot aldaer wederom een wettige pastor
kome, (en geenszins van een religieus of ijmant anders ge
noten worden)".
In de enkele jaren, die hier overheen gingen, moeten weer

allerlei onaangenaamheden verdragen worden.
Zoo drongen de schout en zijn rakkers in 1683 bij den

pastoor in huis binnen en brachten ook een bezoek aan pater
Ludovicus de Fraij, die weer bij Mevrouw van Twickel
gevestigd was. Beiden vonden een veilig heenkornen, maar
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ieder moest aan de stad een boete van 100 rijksdaalders

betalen.
Het volgende jaar "op den feestdach van H. Drievildich

heijt, sijnde kermis, sijn 's morgens gelijck beide kercken van
de dienaers belopen", verhaalt pastoor Waijer in zijn daq
boek. Een vreemde pater, die te gast was, werd "in sijn
rock en muijlen " langs de straat naar het stadhuis gebracht.
De pastoor mocht zich eerst verkleeden en werd toen in
dezelfde kamer als de pater gevangen gezet, waarschijnlijk
op de voormalige Hagenpoort. Den volgenden morgen wer
den beiden vrij gelaten, doch moesten ieder wederom 100
rijksdaalders boete betalen. Zij waren echter verheugd in de
stad te mogen blijven.

VV ij zeiden boven reeds, hoe het optreden tegen de Katho
lieken dikwijls zeer afhankelijk was van de individueele Iel
heid van den schout of drost of van enkele fanatieke sche
penen in de stadsregeering, die zich bij tijden door een ware
vervolgingswoede lieten meesleepen.

Dit was ook weer het geval in het jaar 1686. "Bij 't geluij
der clocke" werden pater de Fraij en pastoor Voorst uit
Kampen verbannen. Pater de Fraij hield zich in Kampen
verborgen, pastoor Voorst stapte echter ten aanschouwe van
iedereen in het veerschip naar Amsterdam. Drie weken later
keerde hij uit Holland teruq en had zijn broer Wilhelmus bij
zich, om hem te helpen.
Wij zien uit dit alles, dat, al was er nu een eigen huiskerk

en een pastoor in eigen pastorie, hctqeen alles met veel zorg
en opo£feringen was gebouwd en ingericht, het anti-papisme
nog niet uitgedoofd was in deze stad en de naam "Schuil~
kerk" met recht aan dit bedehuis kon worden gegeven. Nooit
wetend, wat er zou kunnen gebeuren, spoedden zich de
parochianen met angst en beven door de smalle gang naar
deze plaats van samenkomst, vanwaar verschillende uitqan-
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gen gelegenheid gaven, om bij een onverwacht bezoek van
den schout en zijn trawanten, een goed heenkomen te zoeken.

Vooral onder de lagere bevolking was de haat nog groot.
T oen op 21 Augustus 1690 pastoor V oorst om 2 uur des
nachts was overleden en zijn parochie in de rouw was ge~
gaan, verbreidde zich het bericht van zijn dood allerwege.
Het grauw wachtte het oogenblik van de begrafenis af en
hoewel deze eerst op 25 Augustus, 's avonds om 11 uur,
plaats yond, "in de Bovenkerk S. Nicolaus toeqewijdt",
stroomde het yolk bij honderden samen, om het lijk te ont
eeren. Ooch de schout en dienaars trokken hun degens en
de opdringende menigte werd met moeite buiten de kerk
gehouden .

Ook in de volgende halve eeuw wisselden de onaanqe
naamheden met het stadsbestuur af met periodes van betrek
kelijke rust en toegevendheid.

In 1731 laaide het weer op onder de weI zeer ijverige
pastoor Fransiscus Jacobus Kemler. Hij werd op het stad
huis ontboden en streng "gereprimendeert" over zijn "stou~
tigheden". In het "Boek van Resolutien van 1723-1733"
lezen wij onder 6 Maart 1731: "Resolutie tegen de dangereuse
machinatien van Fransiscus Jacobus Kemmelaer, R. priester
in de Rijnvischgang alhier". Mocht hij in herhaling vallen,
dan "sullen de Schepenen ende Raden de facto en sonder de
minste gratie (hem) de stad verbieden en ontseggen".
Ooch ondanks deze weerstand, groeide de parochie gesta~

dig. Onder pastoor Kemler bedroeg deze ongeveer 450
communicanten en het getal nam, ook door de aanwas der
bevolking, steeds toe. Zoo moest vanzelf weI getracht wor
den, om ook de gelegenheid voor de kerkgangers uit te
breiden. De ruimte zeIf kon niet vergroot worden, doch
werden er door pastoor Gerardus Mulders, die hier op 1Mei
1738 uit OIdenzaal gekomen was, gaIerijen in aangebracht,
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die echter ook weer spoedig niet afdoende bleken te zijn.
In het midden van de 18e eeuw begon langzamerhand de

staatskerk haar suprema tie te verliezen. Vooral uit Frank
rijk kwamen menschelijker ideeen van verdraagzaamheid
naar ons over gewaaid. De vaak scherpe maatregelen, die
tegen de Roomschen genomen werden, vloeiden meer uit
naijver en angst voor concurrentie voort, dan uit geloofs~
haat. Waar nu de staatskerk, steeds gesteld op de voorrech
ten, die het lidmaatschap aan hare gezindte verbonden, mee
bracht, in kracht afnam, onder den invloed der Engelsche
philosophen en der Fransche encyclopedisten, zien wij, dit
fel fulmineeren tegen de "paapsche stoutigheden" steeds
minder worden.

Wij zetten met een enkel woord uiteen, dat de Fransch
gezindheid der Katholieken, hen jaren lang werd verweten
en eerst het rampzalige jaar 1672 daarin eenige verandering
bracht. De toenemende en diepere belangstelling in ons land
voor Frankriik, die zich in den loop van de 18e eeuw steeds
meer op dit land orienteerde, werkte ook in dit opzicht ver
zachtend.

Pastoor Mulders maakte hiervan gebruik, om aan de
stedelijke regeering verlof te vragen, in zijn kerkje een orgel
te mogen plaatsen, hetgeen welwill end werd toegestaan.

De levering van het orgel werd in het jaar 1751 aanqeno
men voor een som van 450 g1., door den orgelmaker Albert
Anthoni Hinsz. De aanbesteding gaf een zeer nauwkeurige
omschrijving van het verlangde. Tegen Kerstmis van dit
jaar werd het orgel geplaatst en de betaling geschiedde op
10 Januari 1752. Waar de kerkkas niet voldoende was, werd
een beroep op de parochie gedaan, hetgeen in totaal f 706.15.8
ophracht. De pastoor "heeft op sijn eijgen kosten .ses weeken
lang den orge1maeker met sijn soon in eeten en drincken
onderhouden; ook 4 maent de timmerlieden, 's morgens een
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ieder gegeven een glas genever en's agtermiddags bier, soo
veel als sij lustden. Met de wijn die geconsumeert is, als wij
bij malkanderen geweest sijn om over het orgel en de gale~
rijen te spreeken, dat verscheijden keeren gebeurt is, kost
mij te samen meer als 100 gulden".

Het geheel kostte (orgel en galerijen) 714 g1. 4 st. en 8
duiten, zoodat er slechts een tekort was van 8 g1. en 9 st.

Op 11 Maart 1759 overleed pastoor Mulders, een bemind
man, die zooveel voor de verfraaiing van het bedehuis had
gedaan en ook de pastoriebibliotheek met zeldzame en kost
bare handschriften had verrijkt.
Doch ook zijn opvolger, pastoor van Berckel (1759~ 1779),

zorgde "met ijver voor den luister van Gods huis", zooals
pastoor Nieuwenhuis ons later mededeelt. Hij droeg veel
schoons bij in de huiskerk aan de remonstrans, de tabernakel
en de misgewaden.

Doch dit niet alleen. "Josephus van Berkel. Rooms werels
priester en pastoor in deze Stad Campen in Rinvisqanck",
geeft niet alleen een huis in IJsselmuiden aan zijn gemeente
in edpacht, maar bovendien nog twee huizen in Kampen zelf
en wel bij acte van 6 Februari 1772 een huis in de Rijn~
vischgang gelegen, "heerkomende van boutje dat sigh voor een
30 of 40 jaren geleden daar voor den kost in het Geertruij en
Catrinagasthuijs gekogt heeft, noortoost de smit en Valke
nierserfgenamen west en noorden de erfgenamen Mesman
en suijden den Rienvisgank en dat met sijn Lust en Last"
en bovendien een huis dat pastoor van BerckeI gekocht had
van Mr. Holman "staende op den burghwal oost neffen de
Borgm[r]. Hemert west en zuijden de gemeene straat noorden
het huijs van de Pastorije".

Hierna ging pastoor Lambertus Joannes Nieuwenhuis
(1779~1796) vol ijver aan het werk, om het schuilkerkje en
het geheele perceel van pastorie en bijbehoorende huizen, dat
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ondanks aile herste1pogingen toch voor een groot gedeelte
in deplorabele toestand verkeerde, een beter aanzien te
geven. Waar hij weI beqreep, dat een goede regeling van
de financren hoofdzaak was en dat hiervoor goeddeels de
parochie zelf moest opkomen, richtte hij een kerkbestuur op,
dat de bescheiden en papiercn der kerk bijeenbracht, een
inventaris opmaakte der kerk- en armengoederen en een
reglement opstelde voor het beheer hiervan.

Hoewel door vrijwilIige giften, waarhij ook de pastoor een
belangrijke bijdrage schonk, ongeveer f 2500.- werd bijeen
gebracht, bleken de herstelkosten aan pastorie en kerkgebouw
bijna het dubbele te bedragen. Onder de vele bescheiden,
die mij voor deze studie in handen kwamen, was ook het
kasboek, dat aIle inkomsten en uitgaven van deze restauratie
bevat. Op de voorpagina staat:·

"De Herhouwing van deese pastorij in Rijnvischgang bin
nen Campen is begonnen op den 10 Maij 1783 En geeindigt
met het uijtgaan van dat jaar alswanneer Lambertus [cannes
Nieuwenhuijs fungeerde aIs Pastor -

Hebbende tot kerkmannen
J. Rijseveld
S. Schuurmeijer
J. N. Delden
J. W. N. Romunde"

Iedereen hielp hierbij zooveel mogelijk. Simon Schuur
meijer en Jan Ruttenberg collecteerden hiervoor zelfs in
Amsterdam "op eigen kosteri" en brachten f 161 en 12 stui
vers mee. De heer Dries in Amsterdam schonk de tinnen
kerklamp: voor het schilderwerk op het altaar, dat f 50.
kostte, werd door Jan van der Span f 30.- bijgedragen en
de rest door den pastoor. De stad gaf "voor steen en kalk
tot de qemeene muur voor de helft negen en negentig Guld.
en 15 stuijvers".
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Zoo droeg ieder, met recht, zijn steentjes bijl
Maar het mocht niet baten. De gemeente was zeer arm

en het begon de parochieleden te vervelen, om keer op keer
voor vrijwillige bijdragen te worden aangesproken. Er scheen
geen einde aan te komen! Zoo gebeurde het, dat vele ge~
meentenaren overliepen naar den concurrent, de Paterskerk,
en bovendien van oordeel waren, dat niet zi], maar de pastoor
en het kerkbestuur aansprakelijk waren voor de schulden
van de kerk, Een moeilijke impasse. De pastoor kon niet
steeds met zijn eigen geld blijven suppleeren en de herstel
werkzaamheden, eenmaal begonnen, vielen tegen, zoodat de
begrooting werd overschreden en de geheele Iinancieele opzet
hierdoor vast liep. De toestand werd tenslotte zoo critiek,
dat de dag bepaald was, waarop de kerk bij executie zou
verkocht worden.

De pastoor was terecht zeer verontwaardigd over de afval
ligheid van zijn gemeenteleden, doch toen hij zich hierover
bij de kerkelijke overheid beklaagde, geraakte hij in groote
moeilijkheden met de paters, die de aanwas van hun kerk
bezoek met vreugde geconstateerd hadden.

Eindelijk, tegen November van dit jaar 1783 daagde er
hulp op. De heer Kistemaker te Zwolle werd bereid gevonden
een bedrag van f 2000.- te leenen en hechtte het stads
bestuur hieraan haar goedkeuring. In het "Contraboek van
Den opbouw Deeser Kerk" staat (folio 16): 1783. Den Ecr
sten November van D' Heer Jan Hendrik Kisternaker te
Zwol genegotieerd voor de Gemeente met approbatie van
de Magistraat van den 18 October 1783 de somma twee
duijsend Guldens ad 3 en een half per cento kunnende van
5 tot 5 jaren worden afgelost met 500 Guld. mits een vierde
jaar voor de verschijn dag d' opsage gedaan werde".
Nu moest een middel gevonden worden, om deze rente en

jaarlijksche aflossingen te betalen. Hiervoor greep de pastoor
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naar de eenige vaste bron van inkomsten die hij had: de ver
huur der zitplaatsen in de schuilkerk.
Aan Burgemeesteren, Schepenen en Raden schreef hij dan

ook: "Oat in diverse stukken der reparatie van dat kerkhuis
de kosten door onvoorziene toevallen zwaarder zijn gewor~
den dan de calculatie van het bestek was, 't welk de suppliant
nevens de vier kerkmeesters genoodzaakt heeft om een fons
uijt te denken, zo tot aanbetaling der renthen voor voorn.
2000 guld. als ook tot de jaarlijkse aflosse van voorn. capi
taal en daarboven gelopene onkosten der reparatie tot welke
zij geen bequamer wisten uijt te denken dan de zitplaatsen,
so banken aIs stoelen, in prijs te verhoqen."
Maar dit was vele parochianen niet naar den zin. Pastoor

Nieuwenhuis beklaagde zich hierover bij het stadsbestuur
en dat zijn gemeenteleden in de Paterskerk voor minder een
zitplaats krijgen konden, zoodat zij zich op die manier "ver~
meinen van het fournissement tot de reparatie te kunnen ont
trekken": voorgevende dat zulke nieuwigheden onnodig
waren, wanende bevogt te zijn voor en de aleer zij iets tot
de reparatie betalen van de suppl. te kunnen eischen visie
van alles wat de kerk aan capitalen als andersints bezit hier
toe elkanderen aansettende".
Hij biedt dan aan, om "waar deze eisch nimmer in enige

Roomsche gemeinte in usu (g~bruikelijk) is", de boeken voor
het stadsbestuur open te leggen en verzoekt daartoe "hem en
de kerkrneesters te gelasten zulks op het Raadhuis te doen
en wat bitter eindigt hi] aldus: "dat eindelijk Uwe Edel
Hoogagtbaren na hun bekende wijsheid en vaderlijke voor
sorge gelieven te preveneeren, dat niet de geheele gemeente
zig des suppl. kerk onttrekke, daar hij dog aIs wareltlijk pries
ter alhier geplaatst is en door dien weg alles de kerk van
de Pastoor die een munnik is, tot verrijking van een klooster,
wordt toegevogt". Een en ander werd in handen gesteld van
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de heeren Hoofdlieden van het Cellebroederskwartier "ter
fine van examen en rapport".
Wij komen hier nader op terug.
Met al deze kerkelijke en geldelijke moeilijkheden had

pastoor Nieuwenhuis te kampen, voor hij het "kerkhuis in
de Rijnvisgang", zooals hij h~t zeH noemt, het uiterlijk kon
geven als op bijgaande afbeelding.

Wij zien op de voorgrond de ruimte voor het publiek, die
tijdens de dienst met stoelen gevuld zal zijn geweest. De
galerijen aan weerskanten, worden ondersteund door als
marrner geschilderde houten kolommen, waarvan voor enkele
jaren nog resten aanwezig waren in de paardenstal. van de
fa. van der Weerd, De zijden van het dak loopen schuin toe
naar een horizontaal, afgetimmerd gedeelte. Het midden
gedeelte heeft een half rand tongewelf. Bet priesterkoor is
uitgebouwd en heeft een houten, hol en rondbewerkt gewelf.
Voor het priesterkoor staat de communiebank.
"Behalve de zes ramen in de ruimte voor het publiek, is in

het uitgebouwde koor nog aan iedere zijde een raam aan
gebrachf. In het driehoekig fronton hoven het altaar staat
het ernbleem van "Het Lam Gods met het Kruis". Ter weers
zijden van het kruisbeeld ziet men links het beeld van de
Heiliqe Moeder Gods, Maria in Sole. Zij staat op een maan
sikkel. Boven Haar zijn de twee tafelen der Wet geschilderd.
Aan de rechterzijde prijkt het beeld van Johannes met een
miskelk in de hand. Boven hem is een afbeelding van een
hart (de Liefde van Christus) en een boek (de Heilige
Schrift) .:

Op het altaar staat een fraai versierde tabernakel met
gedraaide kolommen: "de ruimte voor de Heihge Hostie. Be
halve de kandelabers zijn er nog een lezenaar met het
Missaal aanwezig en staat middenin het canonbord. waarop
enkele biizondere geibeden staan, die bij het lezen van de Mis
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J.

Situatie van de voormalige Schuilkerk aan de Rijnvischgang.
De Ekstersteeg was, voor het wegbreken van de huizen aan de Zuidzijde,
slechts ± 2.50 M. breed.

Toegangen (tevens uitgangen) van de Schuilkerk (A. kad. 7523) waren (zie
pijl tjes) :

1. door de voormalige pastorie (B. kad. 4344).
2 door de Rijnvischgang (kad. 7525), vanuit de Boven-Nieuwstraat.
3. door de Ekstersteeg.
4. door de gang naast perceel kad. 1407en de tusschenliqqende achtertuinen.



gebruikt worden. Boven het driehoekig fronton prijkt de
afbeelding van het Alziend Oog, in een driehoek, waarvan
stralenbundels uitgaan. Links staat de simpele preekstoel,
terwijl rechts nog een kruisbeeld hangt en boven de eenvou
dige banken kapstokken getimmerd zijn.

Het orgel, waarover wij reeds hierboven schreven, was,
naar aIle waarschijnlijkheid, tegenover het altaar aangebracht,
hoven tegen de achterwand, op het smalle gedeelte tusschen
de twee galerijen. Ook hieronder stonden pilaren. De vloer
was met matten bedekt. In de rekeningen vinden wij de on
kosten hiervoor telkens terug. Onder die achtergalerij beyond
zich de toegang tot de pastorie en de biechtstoel.

In de tegenwoordige ruimte boven de paardenstal, is van
het vroegere interieur niets meer te vinden. AIleen de ruimte
zelf is niet veranderd en zal, vooral in de latere jaren, wel
zeer beperkt zijn geweest en men vraagt zich met verbazing
af, hoe het mogelijk was, dat er nog zooveel menschen den
dienst konden bijwonen.
Op deze manier was het pastoor Nieuwenhuis gelukt zijn

kerkje belangrijk op te knappen en te verbeteren. Wij zagen
hierboven, hoe de financieele afwikkeling van deze restauratie
gebaseerd werd op de verhuur der zitplaatsen, teneinde de
opgenomen gelden te kunnen restitueeren.
Hiertoe werd op 16 November 1783 door den pastoor en

de kerkmcesters een "Reglement over de Plasen" opgesteld.
Om het verloopen van het bezoek aan de kerk "in de Rien~

visgang" tegen te gaan, hadden de Hoofdlieden van het Celle
broederskwartier, de burgemeesters Stennekes en Bondam,
den pater voor zich laten verschijnen en hem opgedragen
voortaan de leden van het Riinvischganq-kerkje niet te
"admitteeren", zonder van hen jaarlijks drie gulden te vor
deren, "ten voordeele van dit kerkhuis en afbetaling der
gemaakte schulden".
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Hiervan kwam vanzelfsprekend niets terecht. Ondanks de
uitdrukkelijke bevelen, vorderden de paters niets van hun
kerkbezoekers, ja, hielden te hunnen behoeve zelfs een
vroegdienst. hetqeen uitdrukkelijk door het stadsbestuur alleen
aan de wereldlijke priesters toegestaan was.

Een request van de kerkrnannen dd. 6 December 1784.
vestigt hier bij de stadsregeering de aandacht op, klaagt over
deze gang van zaken en zegt met duidelijke wcorden, dat
.Jndien de zaken geen andere keer nernen, de priester zijne
stadsplaats zal moeten verla ten. wanneer het nare gevolg
zal zijn, dat deze kerk, die dog. indien het nauwkeurig word
in qesien, de enige getolereerde Roomscatholique kerk is. als
wordende door een wereldlijk priester bediend een landzater.
zal moeten gesloopt worden en een uijtlander, een Pater. die
maar na goedkeuring der kloosterlingen en hunne hoofden,
om zig en hun rijk te maken, gezonden word. zal
triumpheeren".

Zij wijzen dan op het gevaar voor hun kerk, waar de
..houdkoper" C. C. Sterk hen reeds voor de "stads lage bank
heeft getrokken". voor een eisch van f 1100.5 st. "we gens
geleverd houd aan het kerkhuis in Rijnvisqanq".
Hun bereidwilligheid. om een en ander in der minne te

schikken, bieden zij van harte aan, "Ja. de Pastoor Nieuwen
huis is bereid, om met de Pater aIle de voordeelen reciproce
te deelen, met hem in een huis te wcnen, en dus die twee
kerkhuisen tot een Lichaam te maken". Voorwaar een qrcot
moedig aanbod, dit samenwonen met den niet zeer geliefden
..uiitlander" onder hetzelfde dak! Pastoor Nieuwenhuis be
krachtigt dit, door het request mede te onderteekenen.

Dit bleek echter niet noodig te zijn en na een confere~tie
van de beide priesters met het stadsbestuur, werd een en
ander op bevredigende wijze geregeld.
Voor het afwikkelen der financieele verplichtingen. waar-
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toe de opbrengt van de verhoogde plaatsengelden toch niet
voldoende bleek te zijn, werd in 1786 door den Magistraat
goedgevonden, dat uit de Weezenkas f 850.- a 3% opqe
nomen werd. Van meerdere dergelijke leeningen, werd in
de volgende jaren ook het van den heer Kistemaker ontvangen
geld terugbetaald.

Wij willen nog wijzen op twee Ieiten. die het grondbezit
van de schuilkerk en de pastorie tot een afgesloten, onbe
zwaard perceel maakten·.
Allereerst werd in 1792, nog onder pastoor Nieuwenhuijs,

het stuk ,grond naast de "Rhoomsche kerk in de Rhijnvisch
gang binnen deze Stad in de Extersteeqe", door Franciskus
Mulkes en zijn vrouw Anna Kluik, ten overstaan van de
schepenen van Ingen en Lemker van Breda, aan de kerk
verkocht.

Bovendien maakten de kerkmannen in 1797 gebruik van
de veranderde omstandigheden. om te verzoeken de "last"
of "thins''' groot 12 gulden en 12 stuiver, die sedert 1667 op
de kerk rustte, om jaarlijks aan de geestelijkheid dezer stad
te betalen, met een beroep op de Gelijkheid, V rijheid en Broe
derschap op te heffen. Op den 11 Februari 1797 werd dit
verzoek - Actum in senatu (n.b.!) - "geaccordeert".

Om de beschrijving van dit bedehuis te voleindigen, wil
ik de geschiedenis van de volgende halve eeuw slechts in
groote trekken nagaan. Het begrip "schuilkerk" was nu geheel
verdwenen. Van hierheen in het verborqene ter kerke gaan,
was geen sprake meer. Toch bleef het nog jarenlang de ruim
te, waar de Katholieke gemeente bijeen kwam, ook nadat in
1809 de Buitenkerk aan de parochie was afgestaan.
Nadat op 19 Maart 1809 Lodewijk Napoleon hier voor

een bezoek aangekomen was, werd nag dienzelfden avond
aan verschillende corporaties audientie verleend. Na een toe
spraak van den pastoor Doorenweerd. waarin door dezen
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medegedeeld werd, dat er in Kampen ongeveer 1000 cumrnu
nicanten waren, en dat "deze kerk deden op zolders, hetwelk
voor oude en gebrekkige Iieden vrij ongemakkelijk was", werd
de Buiten~ of Onze lieve- V rouwekerk aangeboden.

Pastoor Doorenweerd echter antwoordde, (na, volgens zijn
eigen woorden: "eenigen tijd stilzwijgend bedrukt voor mij
neder te hebben gezien"), dat dit gebouw veel te groot was
en op een ongeschikte plaats aan het einde der stad 'gelegen
en bovendien met de halfafgebroken toren en aIle vensters
eruit "maar een hoop steenen" was. Hij bracht daarna de
groote wensch van vele Katholieken naar voren: de Breeder
kerk!

Nadat echter Koning Lodewijk Napoleon den volgenden
dag de Buitenkerk zelf bezichtigd had, yond hij deze in het
geheel niet te groot voor duizend communicanten en beloof
de bovendien de geheele kerk in orde te zuIlen laten brengen.
Hierna moest deze wel aanvaard worden.

Behalve de schuilkerk in de Rijnvisgang (welke benaming
nu voor goed in "huiskerk" veranderde) en die gewijd was
aan den H. Nicolaas, was er sedert de Hervorming nog slechts
het huiskerkje van de paters (gewijd aan den H. Franciscus)
in de Voorstraat, hoek Blauwehandsteeg, waar de katholieken
hun godsdienstplichten konden vervullen. Nu dan eindeliik, na
zoovele jaren, de Buitenkerk aan de Katholieke parochie ter
beschikking was gesteld, moest een regeling worden getroffen,
dat ook de paters hiervan gebruik konden maken. Pastoor
Doorenweerd vertelt in zijn dagboek, dat hij met zijn confrater
Adams regelde, dat beide huiskerken op zich zelf zouden
blijven bestaan, doch dat om den anderen Zondag de pastoor
in de groote kerk den zingenden dienst zou waarnemen, pre
ken en vervolgens de vespers doen. Aile solemnele diensten
zouden derhalve in de groote kerk geschieden. De andere
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Zondagen zou hetzelfde door de paters geschieden. Daar de
gemeente aan de beide gunstig gelegen huiskerken, in het cen
trum van de stad, zeer gewend was. zouden ook daar nog
vroegdiensten blijven bestaan.

Als gevolg van deze regeling werd op den 19den Zondag
na Pinksteren (21 October 1810). door pastoor Doorenweerd
de laatste preek in het kerkje in de Rijnvischgang gehouden.
met als tekst: Isaias 56 v. 7.

Zoo werd echter ook in de vele volgende jaren in de huis
kerken gedoopt. getrouwd. gebiecht en andere niet solemnele
diensten gedaan. zooals tot nu toe steeds het geval was ge~
weest. Toch was het van zelfsprekend. dat de grootste aan
dacht besteed werd aan het inrichten. in gebruik nemen en
verfraaien van de pas verworven Buitenkerk. Zoo werd b.v.
ten behoeve hiervan de balustrade uit het kerkje in de Rijn
visgang weggebroken. om de communiebank in de nieuwe kerk
af te sluiten, "hetgeen schoon aan onze verwachting voldeed",
schrij ft pastoor Doorenweerd.

Deze regeling bleef zoo bestaan, totdat in het jaar 1853 de
bisdommen ingeste1d werden. Het duurde echter tot 1 Januari
1857. voordat de Buitenkerk officieel tot parochiekerk ver
klaard werd. De huiskerken werden toen verlaten en buiten
gebruik gesteld.

Daar de pastoor echter nog steeds in de pastorie op de
Burgwal woonde, werd op 22/7 1857 aan den Aartsbisschop
toestemming gevraagd. om een huis als pastorie in de nabij
heid van de kerk te mogen huren. Dit geschiedde reeds op
19 Augustus en weI een huis van den heer Haaksbergen te
Zwolle voor f 250.- per jaar.

De arme katholieke gemeente had voor de inrichting van
de nieuwe kerk veel geld noodig en waar zich voor de ver
laten pastorie en het vroegere schuilkerkje huurders en koo
pers voordeden, werd op 11 November toestemming verzocht
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aan den Aartsbisschop, om hierin een beslissing te willen
nemen.

Voorloopig werd een en ander op 3 December verhuurd aan
den heer van Delden voor f 200.- per jaar.

In de komende maanden deed zich de groote moeilijkheid
voor, op welke wijze de kerkinventaris van het voormalige
schuilkerkje moest verdeeld worden. Wij willen deze lang
durige en pijnlijke geschiedenis laten voor wat zij is, doch
alleen mededeelen, dat oorspronkelijk door den Aartsbisschop
bepaald was, dat de geheele kerkinventaris van de voormalige
schuilkerk aan de Rijnvischgang bestemd zou zijn voor het
nieuw in te richten kerkgebouw te IJsselmuiden.

Het kerkbestuur kwam hiertegen met kracht op in een
schrijven van 12 Januari 1858, zich uitvoerig beroepend op de
historie, zooals wij die ook hierboven mochten uiteenzetten,
waaruit ten duidelijkste bleek, dat alles van en in het kerkje,
de grond, het huis, de inrichting, de later aangebrachte ver
beteringen en de verfraaiingen, door de Kamper Katholieke
gemeente en door haar alleen was verworven en dat alles onder
meestal zeer drukkende en moeilijke omstandigheden. Boven
dien deelde zij mede, dat zij gaarne een nieuwe pastorie
wenschte te bouwen en dat hiervoor de verkoop van de kerk
en pastorie van den H. Nicolaas noodzakelijk was.
Op 16 October werd den Aartsbisschop verzocht het per

ceel voor f 4000.- te mogen verkoopen, doch het was een
bittere teleurstelling, toen op 19 November het bericht uit
Utrecht binnenkwam, dat alles, ook wat spijkervast was in de
oude schuilkerk, het altaar, het orgel, de preekstoel, enz.
(alleen niet het doopvont, dat reeds in de Buitenkerk was op
gesteld), aan IJ sselmuiden moest worden afgestaan.

In de eerste maanden van het volgende jaar deed zich de
moeilijkheid voor, dat de eigenaar van de gehuurde pastorie
het huis wilde verkoopen, doch voor een te hoog bedrag, zoo-

-i
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dat op 6 April 1859 besloten werd, aan den Aartsbisschop te
vragen, zijn tusschenkomst te willen verleenen bij het verzoek
aan Z. H. den Paus, om de schuilkerk en oude pastorie te
mogen verkoopen. Dit geschiedde met schrijven d.d. 16/6
1859. Als schatting werd een bedrag van f 3000.- opgegeven,
daar het tijdstip zeer gunstig werd geoordeeld, omdat "de
kleine steeg of straat een hoofdstraat zou worden door het
wegbreken van de zuider krotwoningen". (Zie onze noot op

pag. 187.)
Op het einde van het jaar, op 19 Nov. kwam de lang

gewenschte toestemming en yond de verkoop plaats door
notaris J. Meijlink in de tweede helft van December en brach
ten de beide perceelen, met tuinen en bijgebouwtjes in totaal
de somma van f 5091.- op. Het tijdstip was inderdaad gun
stig gebleken.

Met deze overgang in andere handen, was de geschiedenis
van het schuilkerkje aan de Rijnvischgang, na een 200-jarig
bestaan, voorgoed geeindigd.

Zomer 1941. Mr ENNEMA.

Om de afleidende noten aan den voet der bladzijden en
de literatuurverwijzingen in den tekst zooveel mogelijk te
vermijden, geef ik hieronder een opsomming van de geraad
pleegde bronnen en lectuur.

Een ,woord van welgemeenden dank komt hierbij toe aan
pastoor M. J. G. Gasman, zonder wiens royale en welwil
Iende medewerking mijn studie niet moge1ijkzou zijn geweest.
Hij verschafte mij aIle origineele acten, stukken, rekeningen
en dagboeken, die voor de geschiedenis van het Schuilkerkje
van belang konden ziin en wijl hierbij verscheidene waren
in afgesloten omslagen, was het mij mogelijk daardoor enkele
twijfelpunten op te helderen en onbekende gegevens te ver
werken.
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Pastoor B. P. Velthuijsen. "De invoering del' hervorming en de weder
opleving van het Katholicisme te Kampen". Overdruk uit het "Archief
van de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht" 25e deel. eerste
en tweede deel, 1898.

Pas toor B. Doorenweerd. Dagboek mijner verhandelingen. Twee deelen
in manuscript. (Archief 0. L.VI'. Kampen).

Leonardus van den Broeke. "Onze Lieve Heel' op zolder". Geschiedenis
van het schuilkerkje 't Haantje". Museum Amstelkring.

Pastoor L. J. van del' Heijden. Uit het katholiek verleden van Schokland
(overdruk uit het Archief van het Aartsbisdom Utrecht, deel LXV,
1941).

Dr Knuttel. De Katholieken ten tijde del' Republiek. De Gids 1894 1-2.
Contraboek van den opbouw deeser Kerk. 1782-1809. (Archief 0.L.VI'.

Kampen).
Pastoor M. J. G. Gasman. De Buitenkerk te Kampen 1810--1935. Kranten

feuilletons in de Kamper Courant. Oct. 1935.
Twee merkwaardige Preeken door Pastoor Doorenweerd in de Schuilkerk

te Kampen. Krantenartikelen in de Kamper Courant. Oct. 1935.
Notulenboek van de Administratie del' Lieve Vrouwe Buitenkerk te

. Kampen. 7.1.1840 tot 30 Dec. 1861.

Diverse Actes uit het Archief 0.L.VI'. Kampen, o. a. :
14 [uni 1645. Copie verkoopacte van de drie Schelvisschen aan H. Rim

visch. (Archief 0. L.VI'. Kampen. II. A. 1).
6 Dec. 1667. Copie verkoopacte van de "drij Rijnvisschen" aan J. Rijn

visch. (idem) .
1.9Meij 1685. Koopbrief van de .xlrie Schelvisschen" en het huyrhuyssien

met den stal daarachter zoo eigendommelijk blijft ten profijte van
Bethlehems vergadering. (Archief 0. L.VI'. Kampen. II. A. 2).

2 Sept. 1695. Verklaring van Henrick de Wolf als administrator van
Rijdtsvergadering over de lichtschepping in de drie Schelvisschen
(seculiere pastorie). Archief 0. L.VI'. Kampen. II. A. 3).

17 Sept. 1765. Schenking van een huis "geJeegen beneeve het Rooms
pastorele huys op de borgel aan de zuijdzijde afgestaen aan de
Roomse weerels priesters qemeente door Wencelaus Paseld. (Archief
0. L.VI'. Kampen. II. A. 8).

1772. Pastoor [os. van Berkel geeft aan de seculiere statie te Kampen
10 een huis te Ijsselmuiden naast het huis van den Predicant en twee
koeweiden op den Hoogen Weerd daar naast.
2° een huis in de Rhijnvischgang en een huis op den burgwal.
Beide schenkingen zijn gedaan onder last van uitkeering. Copie voor
1779 door Simon Schuurmeijer (kerkmeester). Van een brief het
origineele stuk. (Archief 0. L.Vr. Kampen. II. A. SIb).

Nov. 1783. Request van pastoor L. J. Nieuwenhuis aan het stadsbestuur
om den eisch del' gemeentenaren tel' seculiere static, dat aan hen
inzage gegeven worde "van alles wat de Kerk aan capitalen als ander
zints bezit". De pastoor vraagt het stadsbestuur, om, zoo aan dezen
eisch moet worden voldaan, hem en de Kerkmeesters te gelasten "zulks
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op het raadhuis te doen". (Archief O. L.VI'. Kampen. II. A. 18).
6 Dec. 1784. Klacht van het Kerkbestuur, dat pater L. Adams voortgaat

met niet alleen de leden der secu!. statie in zijn Kerk toe te Iaten,
maar ten hunnen behoeve 's morgens nog een vroegen dienst te houden,
strijdig met het verbod der kerke.lijke en wereldlijke overheid. -
Het verzoekt de regeering tot instandhouding del' kerk in de rijn
vischgang. hetzij door combinatie der twee kerken, hetzij door con
strictie der afgedane leden, om hun quota te betalen of op eenige
andere wijze moge zorgdragen. (Archief O. L.Vr. Kampen; geen
nummer).

30 Maart 1792. Franciscus Mulkes en Anna Kluik verkoopen aan de
seculiere static te Kampen een stuk grond in de Ekstersteeg naast
de kerk. (Acte voor schepenen van Ingen en Lernker van Breda).
(Archief O. L.Vr. Kampen. II. A. 26). .

30 [anuari, 11 Februari 1797. Request der Kerkmeesters van de R.-K.
Kerk in de Rijnvischgang. om vrijstelling van ecn jaarlijksche uitgang
aan de geestelijkheid der stad, met goedgunstige dispositie. (Archief
O. L.Vr. Kampen. II. A. 27).

Regeling der plaatsgelden in de kerk in de Rijnvischgang (manuscript
zonder datum). (Archief O. L.VI'. Kampen. II. A. 76).

Dankbetuiging aan de parochianen voor hunne milde bijdraqen voor het
herstellen van de pastorie. (Manuscript zonder datum). (Archief
O. L.Vr. Kampen; geen nummer).

11 Febr. 1833. Subsidieering voor de reparatie van de pastorie .s Graven
hage. (Archief O. L.VI'. Kampen. II. A. 53).

11 Febr. 1833. Ministerieel schrijven over de door den pastoor J. Spitzen
aangevraagde koninklijke subsidie tot herstel van de pastorie der
pastoors statie. (Archief O. L.Vr. Kampen. II. A. 54).

Diverse actes uit het Gemecnte-archief, o. a. :
Voor het huis "de Acxter'":

Overdrachten 1652-1660. Fo!. 191: "half huis den Aexter in de Spelde
makersteeg" .

Overdrachten 1661-1668. Fol. 174 vo.: (het huis] "alwaar den Aexter
uithanqt".

Overdrachten 1661-1668. Fo!. 220 vo.: idem.

Gerechtelijke verkoop: 1688-1697: 8/6 1692: huis in de Nieuwstraat,
Cellebroedersespel, op de hoek van de Aextersteeg, genaamd "den
Acxter". - 50ste penning 1754-1777. Fol. 52 vo. 29/12 1763: huis
in de Nieuwstraat op den hoek van de Extersteeg genaamd "de
Acxter".

Voor het huis de drie Rhijnvisschen (de drij Schelvisschen) :

16/8 1667: Ovardrachten 1661-1668. folio 213 vo. Brouwerij "De Drie
Vissen".
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19/5 1685: Overdrachten 1669-1687, folio 299 vo., folio 300. Brouwerij
de drie Schelvisschen.

22/6 1685: Overdrachten 1669-,--1687, folio 303 vo. De Brouwerij de
Rhijnvisschen.

10/12 1688: Gerechtelijke verkoop. 1688-1697. De drie Schelvisschen
(Schelvissen) .

25/6 1695: Overdrachten 1687-1706, folio 157 vo. De drie Schel
visschen.

17/6 1696: Overdrachten 1687-1706, folio 179 vo. De drie Schel
visschen.

6/6 1699: Overdrachten 1687-1706, folio 242. Brouwerij "de drie Schel
visschen",

26/10 1718: Overdrachten 1706-1730, folio 179. De Brouwerij "de dry
Schelvisschen".
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