
DE NEDERLANDS HERVQRIVIDE GEIVIEENTE

OP HET KAMPEREILAND.

Op het Kampereiland, bewoond door pachters van de stad
Kampen, die in de 17e eeuw bijna zonder uitzondering de
Gereformeerde godsdienst beleden, ontstorrd destijds behodte
aan eigen kerkelijke gemeenschap en kerkgebouw. Deafqe
zonderde ligging der stadserven en het reizen en trekken
naar de stad werkten deze behoefte sterk in de hand. Ook
Ridderschap en Steden, de provinciale vertegenwoordiging
van Overiissel, wensten, als belast met het toezicht op de
kerken ten platten lande, aan deze toestand tegemoet te
komen. Nadat.rle classis Kampen in het jaar 1667 de mede
werking van Ridderschap en Steden had ingeroepen, beslo
ten deze 1 Mei 1667, dat op het Kampereiland een predikant
zou worden aangesteld op een tractement, gelijk aan dat van
zijn colleqa's in Colmschate of Oosterveen. 22 October van
dat jaar werd door Schepenen en Raad van Kampen aan
Johannes van der Wende. candidaat in de theologie, dat
bedrag als tractement toegewezen, naar het schijnt niet als
predikant maar meer als catechiseerrneester.
Er was destijds ook nog geen kerkgebouw op her Eiland.

Eerder,op 26 Juli 1656, hadden Schepenen en Raad besloten
een schoolmeester aldaar aan te stellen en deze te laten
wonen op het erf den B 0 s c h.

16 September van dat jaar werd de schoolmeester aan
gesteld op f 100.- tractement, f 14.- voor turfgeid en het
gebruik van 2 koeweiden op Seveninqen, terwijl het qeweste
lijke bestuur op verzoek van de Magistraat hem in het jaar
1657 f 50.- uitkeerde. 18 Juni 1659 besioten Sch. en R. een
huis voor de schoolmeester te bouwen ter plaatse, waar
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daartoe reeds een wed gemaakt was. Intussen zou de school
meester school houden op de stadskamer in het veerhuis op
Seveninqen. In Juli 1668 deed de R-aad der Gereforrneerde
Kerk te Kampen aan de Magistraat het voorstel om voort
te gaan met de bouw der school op het Eiland en om D.
Johannes van der Wende. "tegenwbordich catechisant (!) op
deser Stads Eylande, de opleqqinqe der handen moge wer
den toeqevoccht, om met te meerder stichtinge den dienst
aldaer waer te nemen", Sch. en R. besloten daarop, 2 Juli
1668. dat met de bouw ten spoedigste zou worden voort
gegaan. terwijl tevens Johannes van der Wende tot predi
kant werd aangesteld op het tractement door Ridd. en St.
gegeven en hem door Sch. en R. toegewezen. Mocht de plaats
naderhand vacant worden dan behielden Sch. en R. zich
voor "de absolute dispositie en recht van collatie, off oock
om hier in sodaenig anderts te disponeeren als haer Ed.
Hoochachtb. nae:r geschapentheyt van tijde en saecke, als
dan sullen oordelen te behoren", 27 [uli 1668 besloten Sch.
en R. noqmaals, dat met de bevestiging van Johannes van
der Wende, thans "catechisant". tot prcdikant op het Eiland
diende voortgegaan te worden. waartoe de stadspredikanten
zouden worden aangeschreven. Het schijnt, dat de stad in
middels ook de school meer tot kerk liet verbouwen, waar
door zijn intrede werd opgehouden en hij eerst op 17 October
1669 als eerste predikant op het Eiland werd bevestigd.
V66raan in het kerkenboek 1) van het Kampereiland

tekende van der Wende met eigen hand dienaangaande aan:
"Dewijle van tijt tot tijt is gesocht geweest de bevorderinge
"van den opbouw van het koninckrijcke [esu Christi op het
"Camper Eylant, soo is onder Godes genaedigen segen. de
.vsaecke soo verre gebracht. dat de Ed. Hoogh Achtb.
"Magist(raat) hebben toeqestaen, dat het Camper Eylant
"met een predikant soude worden voorsien en tot sulcken
"eijnde mij, Johannes van der Wenden. nae dat sij een

1) Kerck-bocck van It Camper Eyland, 1669December 3-1811 Maart
29. G. A. Kampen. nr 61.
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"weijnigh te vooren mij hadden begunstight met het tracta
"ment •. t welcke bij Ridd (erschap) en Steden, tot den Godts
.xlienst op het Camper Eylant, is toegestaan. te weten A0

,,1667 den 22 Octob (er) oud (e) stijl, door de E. kercken
"raet van Campen. met approbatie van de Ed. Hoogh Achtb.
"Magistraet. tot predikant van 't Camper Eylant laten be
"roepen.
"Tot welcken eynde, ick Johannes van der Wenden. nae

"approbatie des E. Classis van Campen en nae verloop van
"eenigen tyt, gekoomen door 't opbouwen van de Kercke
"aldaar, van D. Johann. Harmanni, predikant van Ens. tot
"eerste predikant in de gemeijnte op 't Camper Eylant ben
"bevestight den 17 October 1669 oud(e) stijl, waerop ik als
,:s naemiddagh mijn intree predikatie voor de gemeente
.Jiebbe gedaen. Tot welck begonnene werck de Heere des
"Ooghsts sijn genaedigen segen vorder meer en meer ge
.Jleve te verleenen. Hem alleen dan zij lof, prijs en eere tot
"in alle eeuwigheijt. Amen."

13 Januari 1772 besloten Sch. en R. aan Mr. Jan Berents
Koster wegens het voorlezen en zingen in de Eilander kerk
10 gaud guldens jaarlijks uit te keren.
Het schijnt, dat de predikant aan de classis van Kampen

een sam van f 50.- had moeten uitkeren wegens de appro
batie van zijn beroep en dit bedrag verzocht hij van de stad
terug te mogen ontvangen, wat hem 10 Februari 1672 door
Sch. en R. werd ingewilligd.
Toen hem in 1674 dat bedrag nog niet was uitbetaald,

wendde hij zich daarvoor nogmaals tot de Raad, die op
nieuw besloot hem dat uit te keren. Toen Sch. en R. 16 Sep
tember 1673 Dirck Cornelissen in de plaats van Jan Berent
sen Koster tot schoolmeester op het Eiland aanstelden, werd
tevens bepaald, dat hij van stadswege geen andere revenuen
zou genieten als het schoolgeld der kinderen.
Al spoedig bleek, dat het kerkgebouw zeer onvoldoende

was terwijl er ook behoefte bestond aan een onderwijzers
waning en verbetering van de pastorie. Daar voor dit doel

112



oz«.JllJa::llJ0.. .
::E«::.::IllJI0..o::.::a::llJi
::.::llJo::Ea::o>a::llJ'
I0
,

llJZllJo



SCHOOL. kERK. STAL

PASTOPJE.



bij de stad geen gelden beschikbaar waren, bepaalde de
Raad 15 April 1674, dat de kosten tot hers tel en onderhoud
van het kerkgebouw, het schoolmeestershuis en de woning
van de predikant uit de coIlecten voor de armen zouden
worden bekostigd.

Tot verhoging van het predikantstractement besloten Sch.
en ;R. 13 Januari 1677, dat door ieder stadsmeij er op het
Eilctnd in mindering van de door hem aan de stad achter
stalliqe pacht van vroeger jaren in eens zou worden betaald
de som van 12 Caroli gulden; terwijl tevens werd bepaald,
dat bij wederverpachting der stadserven zou worden bedon
gen, dat ieder meijer jaarlijks extra ordinair voor het trac
tement van de predikant een ducaton zou moeten contribu
eren. Voor het incasseren van deze bijdrage werd nader op
20 Januari 1677 geregeId, dat aan de predikant door de ont
vanger Blankvoort uit de achterstallige pachten tot Petri
1677 incluis, 400 Caroli gulden zouden worden uitgekeerd
terwijl hem vervolgens voor de overige jaren van de toen
nog lopende pachttermijnen jaarlijks 150Caroli gulden zouden
worden toegewezen. Na het einde van de pachtjaren zou het
tractement nader geregeld worden.

1 Maart 1677 wenste de kerkelijke gemeente op het Eiland
over te gaan tot benoeming van een kerkeraad. De stedelijke
regering verzette zich daar tegen, omdat zij vreesde, dat
daardoor haar rechten over de kerk zouden worden aan
getast. Het volgende jaar, 13 Mei 1678, besloten Sch. en R.
echter op een request van Gedeputeerden der Class is "het
"gedaen versoeck tot het steIlen van een Kerckenraedt, tot
.Jiet oefenen van kerckeIijke censure en het vergaederen der
.vaalmocssen te consenteren, mits dat daaruijt niet sal wor
"den getrocken eenige consequentie omtrent het reght van
"collatie bij Schepenen en Raedt geexcerceert en dieselve
"competerende 't welk bij dezen in aIle sijne deelen met aIle
"zijn gevolgh ongekrenkt wordt vcorbehouden".
In het kerkenboek staat deze kerkeraadsverkiezing uitvoe

rig beschreven. Nadat een lijst van mans-lidmaten der qe-
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meente als "een groote nominatie" was samengesteld, zou
op 7 Maart 1677 een verkiezing van vier personen, n.l. van
2 ouderlingen en 2 diakenen plaats hebben. waartoe de lid
maten zouden worden opgeroepen. "Dit is voor een tijt uijt
"gestelt om verhinderinge die voorquam van de Achtb.
"Magistraet van Campen". Eerst op 23 Mei 1678 kon de
verkiezing doorgang vinden, waarbij tot ouderlingen wer
den aangewezen: Albert Engbertsen, op de Sticken en Jacob
Aertsen, op het Raes en tot diakenen: Frerick Jansen Backer,
op 'het Heultien en Jan Petersen Jager, op de Modderkuijl.
De bevestiging' yond plaats 16 Juni 1678.

Met de reparatie van het kerkgebouw, pastorie en onder
wijzerswoning, waartoe de Raad, zeals wij reeds boven zagen
in het jaar 1674 toestond de collecte voor de armen te ge~
bruiken, zeker omdat de gemeente geen armen had, was
men steeds bezig en blijkens een verantwoording aan de
Maqistraat van de ontvangen en besteedde qelden van 17
Jan. 1860 was daarvooreen som van f 1802.12st(uiver) besteed.

17 Augustus 1683 werd voor de bouw van een gewel£ in
het kerkgebouw van de Magistraat f 67.4 st. ontvangen uit
de revenuen van de stads geestelijke goederen. Ook van par
ticuliere zijde werd hiervoor bijgedragen. Het gehe1e College
van Schepenen en Raden met de qriffier, zijnde 15 perso
nen, tekenden particulier hiervoor in tot een totaal bedrag
van f 157....,-,terwijl predikant, kerkeraadsleden en lidmaten
f 259.9 st. bijeen brachten.
Toen in het jaar 1685 de predikant van der Wende aan

Sch. en R. verzocht om verhoging van tractement, besloten
deze 15 [uni van dat jaar, dat de ontvanger Blanckfoort bij
de nieuwe pacht der erven van iedere meijer boven zijn pacht
een ducaton zou invorderen als vroeger en dat daaruit de
predikant jaarlijks honderd daalders zouden worden uit
betaald. Het schijnt echter, dat de predikant juist wegens
deze toe1age nog achterstallen van vroeger te vorderen had
en op een verzoek van van der Wende -besloten Sch. en R.
17 Augustus 1685, .dat de ontvanger hem wegens twee ach-

11i



terstaande jar en praetensie te betalen 100 Caroli gulden en
hem geordonneert tegen de eerst volgende vergadering van
Ridderschap en Steden, dit verzoek aan deze te restitueren.
Uit dit laatste blijkt, dat ook nog steeds het gewestelijke
bestuur tot zijn tractement bijdroeg.

22 Maart 1687 overleed Johannes van der Wende. In zijn
plaats benoemden Sch. en R. 13 Februari 1686 tot predikant
op het Eiland Johannes Fellinger, predikant op Ens, op het
tractement en de profijten door zijn voorganger genoten.
Voor deze trachtte de kerkelijke gemeente in het jaar 1696
van het geweste1ijk bestuur een grotere toelage te. ontvan
gen als deze tot nu toe uit provinciale fonds en had 'genoten.
9 October 1696 besloten Sch. en R. dan alleen hun qoed
keuring daaraan te hechten, indien aan de predikant van
het Kampereiland uit de fonds en der provincie 200 Caroli
gulden in plaats van 100 daalders werden toegewezen "ten
"fine deselve alsoo egalick neffens d'andere predicanten ten
"platten lande getracteerd moge worden, gelijck men seker
lick vertrout d'intentie van Ridderschap en Steden te zijn".
Of Ridd. en St. aan die drang gevolg hebben gegeven blijkt
niet; 't is weI waarschijnlijk maar in elk geval had Fellinger
er niet lang plezier van, want hij overleed 29 Juli 1697.

20 September 1697 benoemden Sch. en R. van Kampen
tot zijn opvolger de candidaat in de theologie Johannes
Nederbosch, een 200n van Johannes Nederbosch, predikant
te Genemuiden en dat op het qewone tractement en de profijten
door zijn voorganger genoten, behalve de som van 50 gulden
door de stad aan zijn voorganger extra-ordinaria toegewezen.

l'Jederbosch overleed 27 December 1727 en 12 Juli 1728
stelden Sch. en R. tot zijn opvolger aan Weyer Jacobus
Galle, 1) candidaat in de theologie op het zelfde tractement
als zijn voorganger.

1) Weyer Jacobus Galle werd geboren be Kampen en alhier gedoopt
5 Mei 1697 als zoon van Jacobus Galle en Maria Beeldsnijder. De vader
was predikant bij het Nederlands gezantschap te Parijs; in het jaar 1690
werd hij te Kampen vandaar beroepen. Jacobus had ook broers, o.a, Abra
ham, die .te Kampen de trijpfabriek begonnen is in het jaar 1693. .Leden
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Opmerkelijk is het, dat, toen Gaile wegens zijn zeventiq
jarige leeftijd zich niet meer in staat achtte zijn ambt langer
waar te nemen, hij behalve van Sch. en R. ook van Ridder
schap en Steden ontslag verzocht met behoud zijner jaar
wedde. 28 Februari 1768 verleende Ridd. en St. hem het
gevraagde ontslag en lieten zij hem zijn wedde behouden,
terwijl aan zijn opvolger uit provinciale fondsen 250 Caroli
gulden tractement werd toegewezen.

':1 Mei 1767 benoemden Sch. en R. in zijn plaats zijn zoon
Servaas Weyer Galle 2), candida at in de theologie en weI
zolang zijn vader leefde op 250 Caroli gulden tracternent
door Ridd. en St. toegewezen en na diens dood op het volle
tractement en de emolumenten. Hij werd 9 Augustus 1767
door zijn vader in het ambt bevestigd. Deze stierf echter
reeds 5 October van dat jaar.
De omstandigheden, waaronder Ds. Galle zijn ambts

bezigheden moest verrichten waren niet altijd even gunstig.
1 Juni 1777 gaf deze de Raad te kennen, "dat door de hoge
"watervloeden van de twe laast afgewekene jaren wegens
"het diepe water in sijn studeerkamer en vervolgens door
"het opdampen en uijtwasemen van de brakke vogten niet
"in staat is zijne boeken die daar door veel geleden hebben
"voor bederf te kunnen bewaren, versoekende dieswegens,
"dat hij boven een kamertie met planken mag afschieten en
"boven dekken, en dan met een glasraam voorzien, en dat
"de stadsarchitect mag worden gelast er inspectie van te
.memen, om het op het menagieust te overleggen, mitsgaders
"dat Haer Wel Ed. Hoog Achtbare de daartoe vereischte
.miaterialen gelieven te verlenen, zullende dan de supplt, de
"arbeidslonen voor sijn rekening houden". Op dit verzoek
stond de raad toe "om ten minste kosten met overleg van

van het geslacht Galle hebben de trijpfabriek voortgezet tot in het jaar
1886.De laatste vertegenwoordiger was Mr J. )E. H. J. Galle, wethouder
van Kampen, 1877-1891. Toen het getij voor die industrie begon te
keren, trok deze zich uit zaken terug.

2) Deze had een zoon Peter Helbert, geboren 5 Mei 1793 te Kamper
eiland, die in de trijpweverij van de familie Galle werd opgenomen.
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"dezer stads architect, het ge!ibelleerde bovericamertie te
"mogen doen maken",

Toen in het jaar 1797 hier ter stede algemeen zeer vee!
ziekte heerste, waren er tijden, dat alle predikanten ziek '
lag en. Bij zulk een gelegenheid gelastten Sch. en R. op. 2
November 1797 de predikant van het Karnpereiland om de
voIgende morgen de godsdienstoefening in de Broederkerk
waar te ncmen. De predikant antwoordde daarop, dat hij
zich daartoe niet verplicht achtte maar bij resolutie van de
zeIfde daq werd hem dit nogmaaIs gelast en voldeed hij
daaraan dan ook. 18 November van dat jaar werd hem op
gedragen tot nader order een predikbeurt des Zondags
namiddags in de stad te doen wanneer dat nodig was. Dit
zou hem dan Donderdags tevoren worden medeqedeeld, terwijl
men hem daarvoor zou "gratieuselijk een douceur toeleqqen".

Ds. S. W, Galle ging 21 April 1811 met erneritaat en over
leed te Kampen 15 December 1812. Bijna 83 jaren heeft de
gemeente op het Kampereiland dus onder de herderlijke
leiding van de Galles gestaan. De rij van predikanten werd
afgesloten door de hulpprediker J. Kolkert, die 30 October
1898 deze gemeente verliet. Sinsdien is de gemeente vacant.
Een der predikanten van Kampen, als regel de jonqste, is
consuIent, terwijI de diensten geleid worden door de predi
kanten uit de ring Kampen, Als bijlage is hier opgenomen
een lijst van predikanten van het Kampereiland. .voorkomen
de in het doopboek der Gerneente, 1812.-1896.
Aan het recht op de collatie heeft Kampen altijd kramp

achtig vastgehouden. Op grond van het souverein besluit
van 28 September 1814, nr. 14, art, 2, kon de stad alleen uit
een door de kerkeraad aangeboden dubbeltal kiezen. Kerke
lijke regIementen gaven aan op welke wijze de kerkeraad
het aan te bieden dubbeltal behoorde samen te stellen. Daar
over had de Raad niets te zeggen.

Zo is ook steeds door de stad kerkgebouw, school en
pastorie als haar eigendom aangemerkt en beschouwd. Toen
de gemeente Kampen 14 Juli 1808 aan de Landdrost van
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Overijssel de goederen en inkomsten van de Geestelijke
Goederen opgaf, vermeldde zij daaronder ook het huis en de
school van de meester op het Eiland, de kerk en de pastorie
maar voeqde er bij, dat deze objecten geen inkomsten voor
de gemeente afwierpen, op grond dat de predikant en de
meester vrije woning genieten. Vandaar ook, dat deze ob
jecten op naam van de Gemeente Kampen bij het kadaster
staan ingeschreven.

31 Augustus 1914 zijn deze zaken tussen de Hervorrnde
Gemeente op het Kampereiland en het Gemeentebestuur van
Kampen bij convenant geregeld. De kerkelijke gemeente
erkent daarin, dat het kerkgebouw met pastorie en tuin
onbezwaard eigendom is der Gemeente Kampen en neemt
er genoegen mede, dat door het Gemeentebestuur aan haar
geen vacaturegelden of toelagen in de kosten van de open
bare eredienst of andere toe1agen hoegenaamd worden uit
qekeerd. Het Gemeentebestuur doet afstand van elk recht op
coila tie of electie, dat het nog ten aanzien van de predikants
plaats op het Kampereiland mocht hebben. Eveneens staat
het Gemeentebestuur het gebruik af van het kerkgebouw en
de pastorie met aangrenzende tuin. Tenslotte wordt een
reqelinq getroffen bij opheffing van de kerkelijke qemeente,
waarbij alles wat zich op of in het in gebruik gegevene be
vindt aan de Gemeente Kampen vervalt.
<.) Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat sinds enige tljd door
de kerkeraad besprekingen worden gevoerd met de kerkeraad der
Ned. Herv. Gemeente te Kampen om tot combinatie van beide
Gemeenten te komen, waarbij de Kamper predikanten tevens
op het Kampereiland diensten zullen vervullen. De zelf
standigheid der Gemeente zal hierdoor niet worden aan
getast maar aan de sedert 1898 bestaande predikantsvacature
op het Kampereiland zal dan een einde gekomen zijn.

J. DON.
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LIJST VAN PREDIKANTEN VAN HET
KAMPEREILAN[,

uit het Doopboek der Nederlands Hervormde Gemeente
aldaar, 1812---1896 (G. A. Kampen nr 1) met (-)

geplaatste aanvullingen.

1. JOANNES VAN DER WENDE, eerste predikant,
beroepen en bevestigd 17 October 1669, overleden 27
Maart 1687.

2. JOANNES FELLINGER, van Ens op Schokland,
beroepen 1688 (Resolutie Sch. en R. van Kampen d.d.
13 Februari 1688), overleden 29 Juli 1697.

3. JOANNES NEDERBOSCH, J. HI., beroepen 1698
(Resolutie Sch. en R. van :Kampen d.d 20 September
1697), overleden 27 December 1727.

4. WEYER JACOBUS GALLE, beroepen 1728 (Reso
lutie Sch. en R. van Kampen d.d. 12 Juli 1728), emeritus
1767, overleden (te Kampen) 5 October 1767.

5. SERVAAS WEYER GALLE, W. J. HI., beroepen 1767
(Resolutie Sch. en R. van Kampen d.d. 4 Mei 1767)
-1810 (emeritus 12 December 1809, afscheidspredikatie
21 April 1811, overleden te Kampen 15 December 1812).

6. F(RIEDRICH) E(RNST) C(HRISTIAAN) KOPPELMAN
1811 (bevestigd 28 April) ---1823 naar Westfalen (28
Maart 1824 naar Brandlicht), emeritus 1868, overleden
18 November 1870.

7. L(AMBERTUS) EILERTS DE HAAN, 1824 (beves
tigd 8 Augustus) -1826 (27 Augustus) naar Olst ver
trokken, emeritus 1864, overleden 19 November 1870.

8. J(OHANNES) W(ILHELMUS) BOUWMEESTER,
1827 (bevestigd 7 [anuari ) -1828 (23 April) naar
Borne.

9. B(EREND) PETERS, 1829 (bevestigd 25 Januari)
-18'48 (26 Maart) emeritus geworden.
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10. J(A.NY ALINGH PRINS, 1848 (bevestigd 12 Novern
ber ) ~1853 (November) naar Beetgum vertrokken.

11. E(DWARD} J(OHAN} P(IETER) JORISSEN, 1854
(bevestigd 25 [uni] -1859 Januari (30) naar Broek in
Waterland.

12. F(RANS) VAN LEEUWEN, P.T.M.zn., 24 Juli 1859
~September 1876, vertrokken naar de Hervormde Ge
meente te Oosterwolde (Friesland).

p. J. L VAN DER VLUGT, intrede 29 [uni 1879; afscheid
1 Juli 1883.

14. J. KOLKERT, hulpprediker; intrede 3 October 1886;
afscheid 30 October 1898.
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