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I De O.L.-Vrouwekerk in de Middeleeuwen
Inleiding
Oude historische stadskerken behoren tot ons belangrijkste cultuurbe
zit. Voor de historici slaan zij steeds als het ware een brug van het he
den naar het verleden. Van verre aanschouwd, herinneren zij al aan de
geslachten die vaak in lang vervlogentijden deze machtige bouwwerken
deden verrijzen. In de eerste plaats ter ere van God, maar daarnaast stel
lig ook om het aanzien van hun stad, waarop zij zo trots waren, naar
buiten nog te vergroten. Dichterbij gekomen, vraagt hun bouw de aan
dacht, vaak de veelheid van stijlen die de inzichten van meerdere archi
tecten verraden. En bij het betreden van deze gebouwen, zullen de ge
dachten uitgaan naar de vele generaties die in de loop der tijden hun
stempel op het interieur wisten te drukken, hoe hun godsvrucht kon
leiden tot zoveel verschillende vormen van vroomheid en schoonheid,
ja, zelfs van onschoonheid in onze ogen.
De stad Kampen kan bogen op twee monumentale kerkgebouwen, de
St.-Nicolaas- of Bovenkerk en de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk.
Als mijlpalen in haar geschiedenis, bakenen zij de grenzen van de oude
binnenstad af, de een in het zuidoosten, de ander in het noordwesten.
Belden werden in deMiddeleeuwengebouwd en getuigen nog van de gro
te bloei van de stad in dit tijdperk. Want Kampen was in die periode een
internationale handelsstad van grote betekenis. Reeds in het midden van
de 13e eeuw woonden hier, zoals uit een tweetal privilegesvan koning
Abel van Denemarken blijkt, zogenaamde Ommelandvaarders, kooplui
die met hun schepen om Jutland heen naar het Oostzeegebied voeren,
waar aanvankelijk vooral het schiereiland Schonen hen lokte. Daar wer
den grote hoeveelheden haring aan land gebracht, een zeer voordelige
handelswaar. Haar grootste bloei bereikte de stad in de 14e eeuw en de
eerste helft van de 15e eeuw. Kampens handelsgebied omvatte toen een
groot gedeelte der kusten van West- en Zuid Europa. Het strekte zich
uit van Reval (Tallin), aan de Finse Golf gelegen, tot Lissabon in Portu
gal. Haar kooplui, typisch vrachtvaarders, bezochten het rijke Bruggein
Vlaanderen, deden tal van Engelsehavens aan, maar voeren ook deRijn
op tot voorbij Keulen.
Lang heeft deze bloei helaas niet geduurd. In de tweede helft van de
15e eeuw werd het duidelijk, dat de stad over haar hoogtepunt heen be
gon te raken. In de 16e eeuw werd zij overvleugelddoor de Hollandse
Zuiderzeesteden, Amsterdam voorop. Een eeuw later ginghaar interna
tionale handel geheel te gronde en werd zij, wat ze nog is, een provincie-
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stad. Maar wel een provinciestad, waarin nog vele monumenten herinne
ren aan haar groots verleden, zoals de reeds genoemde twee kerken.

De bouw vande Onze Lieve Vrouwe-of Buitenkerk
Het oudste schriftelijke bericht over het bestaan van Kampen, stamt uit
het jaar 1227. In dit stuk, waarvan trouwens slechts een 14e eeuws no
tariee1 afschrift bestaat, wordt gesproken van een visserij bij 'Campen'.
Het document geeft geen enkele aanwijzing over de toenmalige beteke
nis van de nederzetting. In 1236, dus negen jaar later, duikt de naam
Kampen opnieuw in de geschiedenis op. Er blijkt dan een pastoor te
wonen die, zoals uit het stuk blijkt, reeds voorgangers had. Aangeno
men mag dus worden, dat Kampen toen reeds een kerk bezat, onge
twijfeld een voorgangster van onze huidige Bovenkerk, want daar moe
ten we het oudste gedeelte van Kampen zoeken.
Het is helaas onmogelijk aan de hand van de beschikbare archiefstuk
ken, een geordende bouwgeschiedenis van de beide Kamper kerken te
schrijven. In de eerste plaats ontbreken de zo belangrijkemiddeleeuwse
kerkrekeningen, maar ook bekende Kamper kroniekschrijvers uit de 15e
en 16e eeuw, zoals Jacob Bijndorp, Jan van Breda en Arent toe Boecop
maken ons op dit gebied niet veel wijzer. Daar het stadsbestuur in de
Middeleeuwen echter steeds nauw betrokken was bij de bouw van ker
ken, zijn er gelukkig wel in het Kamper stadsarchief enkele aanwijzin
gen te vinden, hoe deze beide kerken tot stand zijn gekomen.
Maar er zijn nog andere mogelijkheden om de bouwgeschiedenisvan een
kerkgebouw te reconstrueren. Tijdens de restauratie zien deskundigen
meestal kans waardevoile aanwijzingente ontdekken over voorafgaande
bouwperioden. En dan kan archeologisch bodemonderzoek in de kerk
zelf zeer verrassende resultaten opleveren.
Vooral bij recente restauratie vanKampens hoofdstad, de St .-Nicolaas,is
dit gebleken. Het bodemonderzoek toonde hier aan, dat deze kerk twee
voorgangsters gehad moet hebben, een gotische hallenkerk, waarschijn
lijk in de laatste decennia van de 13e eeuw gebouwd en een nog oudere
romaanse kerk, waarvan aIleen resten van het koor werden teruggevon
den. Daar dit laatste kerkje omstreeks 1200 of wellicht nog vroeger op
getrokken moet zijn, was deze laatste vondst een grote verrassing: de
nederzetting Kampen bleek aanzienlijk ouder te zijn, dan het oudste
bericht over haar bestaan deed vermoeden.
Ongeveer parallel met de recente restauratie van de Bovenkerk, verliep
het herstel van Kampens tweede belangrijke kerkgebouw, de Onze
Lieve Vrouwe- of Buitenkerk. Ook hier heeft men door bodemonder
zoek en het 'laten spreken der stenen' getracht zich een beeld te vormen
over het ontstaan en de bouwgeschiedenis van dit bouwwerk. De resul-
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14e eeuws kraagsteentjeNoorderportaal.
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14e eeuws kraagsteentje Noorderbeuk.
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taten zijn helaas minder spektaculair dan die, welke bij de Bovenkerk
werden bereikt, maar, zoals wij later zullen zien, geheel zonder beteke
nis waren zij toch niet.
Aangezien, zoals reeds werd vermeld, de oudste kern van Kampen in de
buurt van de Bovenkerk gezocht moet worden, kon reeds voor de res
tauratie met vrij grote zekerheid aangenomen worden, dat de Buiten
kerk, geheel aan het andere eind van de stad gelegen, van jongere datum
zou blijken te zijn dan de oude parochiekerk. Bekend was tevens, dat
het stadsdeel, waarin nu de Buitenkerk is gelegen, omstreeks 1335 nog
niet ommuurd was en eerst in het tweede kwartaal van de 14e eeuw bij
de stad werd getrokken. Hoewel niet geheel onmogelijk, lijkt het toch
zeer onwaarschijnlijk, dat op een dergelijke onveilige plaats reeds voor
1335 een kerk van enig aanzien gestaan zou hebben.
WeI zijn er aanwijzingen, dat er op de plaats waar nu onze Buitenkerk
staat, reeds vroeg een bouwsel moet hebben gestaan, dat voor de om
wonenden en de nog verder noordwaartsgelegen nederzetting Brunnepe,
van religieuze betekenis was. Arent toe Boecop, een Kamper burge
meester, die in de tweede helft van de 16e eeuw een kroniek over het
leven der Utrechtse bisschoppen schreef waarin ook vele bijzonderhe
den te vinden zijn over de middeleeuwse geschiedenis van Kampen,
moet destijds in het Kamper archief nog stukken aangetroffen hebben
die be trekking hadden op de oudste geschiedenis van de Buitenkerk.
Uit deze 'brieven' zoals hij ze noemt, bleek hem, dat deze kerk nooit
hcofdkerk was geweest en oorspronkelijk slechts een kapel was, gewijd
aan de Twaalf Apostelen, waarvan het dak nog uit riet bestond. Dus
een heel klein geval waarschijnlijk.
Volgens hem werd op een gegeven ogenblik dit kapelletje afgebroken.
waarna een nieuw koor werd gebouwd, dat opnieuw werd afgebroken,
waarna het, tegelijk met de Bovenkerk, herbouwd werd. In welke tijd
dit alles geschiedde, vermeldt Toe Boecop helaas niet en de 'brieven'
waaruit hij zijn wijsheid putte, zijn verloren gegaan.
Toch zijn deze summiere en ongedateerde mededelingen van toe Boe
cop niet zonder betekenis. In het archief van de O.L.V.-kerk vond ik
een aantekening van pastoor Veldhuyzen, dat in 1380 in het koor van
de Buitenkerk ter verering van de vroegere patronen van deze kerk,
twaalf apostelbeelden werden opgesteld in rijen van drie naast elkaar,
aan elke zijde zes. Tijdens de restauratie van het priesterkoor in de jaren
1893-'97, zijn de inzetstukken van de consoles inderdaad te voorschijn
gekomen. Een bewijs, dat Toe Boecops mededeling over een oorspronke
lijke kapel, gewijd aan de Twaalf Apostelen, op waarheid berust en dit
maakt zijn verhaal over het afbreken van deze kapel en het tweemaal
vergroten van de daarna op deze plaats gebouwde kerk, des te geloof-
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waardiger. Want zo zullen wij zijn berichten over het tot tweemaal toe
afbreken van het koor wel moeten interpreteren. Bij de bouw van een
kerk, begon men immers steeds met het koor.
Voordat de tegenwoordige Buitenhoek (in de Middeleeuwen De Hagen
genoemd) ommuurd was, moet toen ongeveer halverwege de toenmalige
stadsmuur en het verder noordwaarts gelegen Brunnepe, een eenvoudige
kapel hebben gelegen. Hoe en wanneer deze ontstond is onbekend. Wel
licht werd zij door enige bemiddelde personen gesticht, die de bewoners
van De Hagen en Brunnepe een gang naar de stad wilden besparen. In
1350 stichtten een zekere Henrick Saghe en zijn vrouw om dergelijke
redenen een soortgelijke kapel te Brunnepe.
Anders zal de situatie zijn geworden toen na 1335, maar stellig v66r
1350, de oudste stadsgracht van Kampen, de Burgel, werd verlengd en
zijn tegenwoordige vorm kreeg, waardoor ook de oude De Hagen bin
nen de muren van Kampen kwam te liggen. De bevolking van dit stads
deel zal toen snel zijn gegroeid, zodat de bestaande kapel weldra te
klein bleek te zijn. Zijn de mededelingen van Toe Boecop juist, dan werd
zij afgebroken en verrees op die plek een ongetwijfeld grotere kerk.
Toen deze ook niet meer voldeed, werd zij tegelijkertijd met een groot
scheepse verbouwing van de Bovenkerk, opnieuw vergroot. Deze kerk
of wellicht reeds haar voorgangster zal toen, gelijk in zovele Hanzeste
den het geval is geweest, gewijd zijn aan Maria.
Dank zij enige 14e eeuwse archiefstukken, is het mogelijk deze hypo
thetische gang van zaken te toetsen.
In het Oudste Foliant, een verzameling stukken uit de jaren 1336-1385,
worden herhaaldelijk giften aan Kamper kerken en kloosters vermeld.
Nu is het zeer opvallend, dat v66r het jaar 1350 weI donaties worden
gedaan aan de Bovenkerk, de Broederkerk en de Heilige Geest, maar
nimmer aan de Buitenkerk. Pas in het jaar 1350 wordt deze in dit ver
band genoemd en dan ook niet minder dan vier maal! Eerst in dat jaar
hebben wij dus zekerheid, dat in de tegenwoordige Buitenhoek een kerk
stond, gewijd aan Onze LieveVrouwe. Drie jaar later was deze kerk ook
stellig in gebruik, want in 1353 stelde het stadsbestuur geld ter beschik
king van de kerkmeesters van de St.-Nicolaas-en de Onze Lieve Vrou
wekerk voor de aankoop van 'sanck' wijn. Op kerkelijke hoogtijdagen
namen Schepenen en Raden steeds ambtshalve deel aan de te houden
kerkdiensten en namen dan de wijn voor hun rekening.
Opmerkelijk is ook, dat in dit zelfde jaar Henrie Snagheen zijn vrouw,
zoals reeds is gemeld, hun kapel te Brunriepe stichtten. Is het te ge
waagd te veronderstellen, dat toen de tot kerk verbouwde kapel, gewijd
aan de Twaalf Apostelen, binnen de muren van Kampen kwam te lig
gen, de bewoners van het buiten deze muren gelegen Brunnepe, een
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eigen kapel op prijs bleven stellen? Deze nederzetting, hoewel steeds
binnen de Vrijheid van Kampen gelegen, heeft altijd blijk gegeven een
zekere zelfstandigheid op prijs te stellen.
Toe Boecop vermeldt, dat de tweede verbouwing van de O.LV.- of
Buitenkerk samenviel met een vergroting van de St. Nicolaas- of Boven
kerk. En over de verbouwing van de laatstgenoemde kerk is weI het een
en ander bekend!
In het midden van de 14e eeuw, het jaartal is niet precies te achterhalen
en kan zijn 1345, maar ook 1351, sloot de stad Kampen een contract
met een zekere Herman de Steenbicker en zijn broer. Hun opdracht
luidde onder meer: 'sante Nycklawes voert toe maken', dat wilde zeg
gen de begonnen verbouwing van de Bovenkerk voort te zetten. De ene
broer, waarschijnlijk Mr. Herman, zou op het werk blijven en helpen
bouwen, de andere niet bij name genoemde, moest daarentegen toezicht
houden en er voor zorgen, dat de verbouwing volgens de plannen werd
uitgevoerd. De laatstgenoemde zal dus de architect zijn geweest. Meischke
neemt aan dat deze twee broers, die voor hun leven werden aangesteld,
geen Kamper burgers waren, maar van elders aangetrokken werden. Ver
moedelijk waren zij afkomstig uit de Rijnstreken en kerkbouwers van
professie. Onder hun leiding is men waarschijnlijk dus begonnen met de
grootscheepse verbouwing van de vroeg-gotische kerk uit het einde van
de 13e eeuw.
Zeker is, dat Mr. Herman en zijn broer deze verbouwing niet hebben
kunnen voltooien. Dit blijkt uit een contract dat de stad in 1369 met
een nieuwe meester, namelijk Rotger van Collen sloot. Deze kreeg toen
opdracht zowel de St.-Nicolaas- als de 0 .LV. kerk 'to feysierne ende to
benchten in der meystervorme en de ghenoege'. Met andere woorden,
van hem werd verwacht, dat hij, vermoedelijk reeds naar bestaande
plannen, de beide Kamper kerken zou afbouwen en verfraaien.
Over deze Rutger van Keulen zijn heel wat meer bijzonderheden
dan over zijn voorganger. Van hem weten wij zeker, dat hij van elders
kwam. Zijn vader was hoogst waarschijnlijk Michael van Savoye, een der
bouwmeesters van de Dom van Keulen. In diens 'Bauhutte' zal de zoon
weI de nodige kennis van kerkbouw hebben opgedaan. Daarbij kwam
nog, dat zijn vader gehuwd was met een dochter van Peter Parler, een
der beroemdste bouwmeesters van zijn tijd, die na de dood van Mat
thieu d' Arras opdracht kreeg om de St.-Vitusdom te Praag af te maken.
Toen Rutger van Keulen in 1369 zijn contract met de stad Kampen
sloot, waren Mr. Herman en zijn broer waarschijnlijk al gestorven, want
de Keulenaar kreeg het recht de toren te betrekken, waarop Mr. Her
man placht te wonen. Over diens broer wordt in de overeenkomst hele
maal niet meer gesproken.
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Ook moet Rutger van Keulen toen reeds een aantal jaren in de stad ver
blijf hebben gehouden, want reeds in 1363 werd hem het burgerrecht
verleend. Voor belangrijke personen gold, dat men daarvoor ongeveer
drie jaar 'inwoner' moest zijn geweest, zodat zijn komst omstreeks 1360
plaats zal hebben gevonden. Hij moet toen nog een jongeman zijn ge
weest die zijn 'Wanderjahren' juist achter de rug had.
Ik acht het dan ook waarschijnlijk, dat de broer van Mr. Herman om
streeks het jaar 1360 gestorven zal zijn, waarna Mr. Herman, Rutger van
Keulen aantrok om de verbouwing van de St.-Nicolaas tot een goed ein
de te brengen. Een samenwerking, waaraan door de ontijdige dood van
Herman vrij spoedig een einde kwam. WeI zullen tijdens hun samenwer
king de verbouwingsplannen van de St.-Nicolaaskerk grondig zijn ge
wijzigd, dankzij de modernere denkbeelden die Mr. Rutger uit Duits
land meebracht. Ter Kuile heeft aangetoond, dat het machtige koor van
onze Bovenkerk hoofdzakelijk volgens de idee en van onze Keulenaar
moet zijn gebouwd en dit onmiskenbaar een 'Parler' stijl vertoont.
Over de, in het contract van 1369 neergelegde bemoeienissen van Rut
ger van Keulen met de O.L.V.-kerk, weten wij heel weinig bijzonderhe
den. WeI kreeg hij, althans indien hij dit wenste, een boerderij bij deze
kerk gelegen tot zijn beschikking. Waarschijnlijk om deze te kunnen ge
bruiken als bouwloods en opslagplaats van materialen. Beschouwen wij
echter de tegenwoordige Buitenkerk in haar tegenwoordige vorm: een
driebeukige bakstenen hallenkerk, dan is het hoogst onwaarschijnlijk,
dat de Keulse meester ook hier ingrijpende veranderingen heeft aange
bracht in het oorspronkelijke bouwplan. Wellijkt het mij mogelijk, dat
hij de reeds in 1350 bestaande kerk aanzienlijk vergroot en verfraaid
heeft, wellicht daarbij teruggrijpend op een ontwerp van Mr. Herman en
zijn broer. Rutgers aandacht zal hoofdzakelijk naar de Bovenkerk zijn
uitgegaan, daarvoor zal ook het meeste geld ter beschikking zijn gesteld.
De door Mr. Rutger afgebouwde O.L.V.-kerk zal omstreeks 1380 zijn
voltooid. Ik maakte al melding van de twaalf apostelbeelden die toen als
herinnering aan de oude patronen van de kapel, in de kerk werden ge
plaatst. In dat zelfde jaar werd de Memorie van de O.L.V.-Broederschap
gesticht en wel 'tot vermeerdering van de godsdienstoefeningen die toen
ter tijd in de O.L.V.-kerk van geringe betekenis waren'. De na de ver
bouwing opnieuw geopende kerk, had aanvankelijk blijkbaar te kampen
met gebrek aan belangstelling, wellicht door de nog wat schamele inven
taris en de gehechtheid der Brunnepers aan de door Snaghe gestichte
St.-J oriskapel.
In het kort samengevat, zou de bouw van de O.L.Y.-kerk als volgt heb
ben kunnen geschieden. Voor 1335 stond op deze plek een eenvoudig
kerkje, nog met riet bedekt. In het tijdvak 1335-1350 werd dit afgebro-
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ken en verrees een grotere kerk, nu gewijd aan Maria. In de volgende
periode besloot men deze kerk opnieuw te vergroten en zal de tegen
woordige driebeukige bakstenen hallenkerk zijn ontstaan, waarvoor
Mr. Herman en zijn broer wellicht nog de plannen ontwierpen, maar die
door Rutger van Keulen werd afgemaakt.

Enige voorlopige resultaten van het bouwkundig- en bodemonderzoek
Hoewel tijdens het schrijven van dit opstel, een eindrapport van de res
tauratie van de Buitenkerk nog niet is verschenen, kan toch al weI iets
gezegd worden over de bevindingen van het architectenbureau Reck,
wat betreft de ouderdom en de bouw van de kerk.
De heer H.J. van Schaik was zo vriendelijk mij de volgende gegevenste
verschaffen.
Tijdens het bodernonderzoek in de kerk werden helaas geen aanwijsbare
restanten gevonden van het kerkje of de kapel, gewijd aan de Twaalf
Apostelen, waarvan Toe Boecop melding rnaakt. WeIis gebleken, dat de
Buitenkerk aan het einde van de 14e eeuw haar tegenwoordige gedaante
moet hebben gekregen, maar ook dat zij veel vroeger een andere ver
schijningsvormmoet hebben gehad. Waarschijnlijkontstond zij uit een
kruiskerk.
Verder acht de heer van Schaik het zeer onwaarschijnlijk, dat Rutger
van Keulen de plannen voor de huidige kerk ontworpen zou hebben,
maar weI zijn misschien in sommige delen zijn bemoeienissen met de
bouw aantoonbaar. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de
doorgang tussen het noorderportaal en de noorderbeuk. De profilering
komt hier sterk overeen met werk en peilers in de Dom van Keulen.
Ook de muraalbogen en de kolonetten in het inwendigevan het zuider
portaal zouden in de richting van de Kamper meester kunnen wijzen.
Zij zijn uitgesproken sterker en rijker geprofileerd dan het overigewerk.
De ouderdom van de opmerkelijk grote, uit twee verdiepingen bestaan
de sacristie is onzeker..De dateringwordt namelijk bemoeilijkt, doordat
in een vroeger stadium de tufstenen ommanteling van de ramen zijn ver
vangen. WeIkon door de vondst van een oud fundament en de aanzet
van een dak aangetoond worden, dat deze sacristie vroeger veel kleiner
geweest moet zijn en aanvankelijk een vierkante vorm had. Ook de trap
opgangmoet een voorgangerhebben gehad. De huidige sacristie is stellig
jonger dan het koor van de kerk en dit koor moet wel als het oudste ge
deelte van de kerk worden beschouwd. Niet kon worden aangetoond,
dat het huidige koor een voorgangerheeft gehad.
Vergelijken we deze bevindingen met mijn veronderstellingen, dan zou
den hieruit de volgende conclusies getrokken kunnen worden.
Er is geen spoor gevonden van het Twaalf Apostelenkerkje, dat Toe
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Boecop noemt. Evenmin zijn in de bodem de resten van een ouder koor
gevonden. Zijn mededeling, dat na de atbraak van de kapel, een nieuw
koor werd gebouwd, dat weer werd afgebroken, waarna, tegelijkertijd
met de verbouwing van de Bovenkerk, een nieuw koor werd gebouwd,
zou nu als volgt geinterpreteerd kunnen worden. Na de atbraak van het
Twaalf Apostelenkapelletje, begon men nog in de eerste helft van de
14e eeuw op dezelfde plaats een kruiskerk te bouwen, die gewijd werd
aan Maria. Omstreeks 1350 kon deze kerk in gebruik worden genomen
hoewel het de vraag is, of zij to en reeds was afgebouwd. Tijdens het ver
blijf van Rutger van Keulen in Kampen, werd deze kruiskerk omgezet
in de tegenwoordige driebeukige hallenkerk. Interessant is, dat ook de
heer van Schaik meent, dat deze hallenkerk aan het einde van de 14e
eeuw voltooid zal zijn geweest, wat ook mijn conclusie was. Ook hij
neemt aan, dat niet Rutger van Keulen deze kerk heeft ontworpen,
maar dat in zijn tijd naar reeds bestaande plannen werd gewerkt. In dit
verband heb ik op Mr Herman de Steenbicker en zijn broer gewezen.
Dat Rutger van Keulen bemoeienis met de Buitenkerk heeft gehad,
blijkt zonneklaar uit het contract van 1369, zodat zijn invloed weI dege
lijk merkbaar kan zijn, zoals ook de heer van Schaik vermoedt.
Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden, dat het koor van de tegen
woordige kerk een voorganger heeft gehad, zoals Toe Boecop sugge
reert. Het huidige koor is dus waarschijnlijk identiek met dat van de
voormalige kruiskerk. Uit de gebruikte steensoort blijkt ook duidelijk,
dat dit het oudste gedeelte van de kerk is. De huidige sacristie is stellig
van jongere datum.
Ten dele heeft het bouwkundig- en bodemonderzoek dus de mededelin
gen van Toe Boecop wel bevestigd.

De toren
Wanneer we de plattegrond van Paul Uytenwael uit het jaar 1597 bekij
ken, dan blijkt de Buitenkerk in de 16e eeuw een bijzonder hoge en
fraaie toren te hebben gehad. Volgens Toe Boecop werd deze in het jaar
1453 gebouwd, dus in het midden van de 15e eeuw. Hij vermeldt in zijn
kroniek 'in dat jair 1453 werde onsse Lyeveffrouwentorren binnen
Campen ghetimmert'. Inderdaad verkopen in de jaren 1453 en 1454,
burgerneester, schepenen en raden van Kampen aan verscheidene bur
gers lijfrenten (een gebruikelijke manier om sne1 aan veel geld te ko
men) 'dair sankt Nicolauskerke mede getymmert wordt' en 'alsmede an
dere dair Onser Vrouwentoerne mede getymmert wordt'.
Het is dus wel zeker dat deze toen zijn 16e eeuwse gedaante heeft ge
kregen, waaraan een catastrophe in 1607 zo wreed een einde zou ma
ken.
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De toren van de Buitenkerk in 1598.
(fragment plattegrond van Kampen door P. Wtenwael)
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Of deze toren echter al voorgangers had, viel helaas niet te achterhalen.
Waarschijnlijk is dit echter weI! In het memorieboek van het O.L.V. me
morie, aangelegd in 1423, yond ik op bIz. 14v. de volgende post 'Item
we hebben vertinst Arent Stillemaker een huus achter onser Vrouwen
toern op den hoeck van de steghen voer vijf herenpont des jaers toe
paeschen. Item van desen vijf ponden is ofghelosset twe herenpont.
Item soe blijftet drie herenpont des jaers. Ende dese drie pont mach
toe lossen na inholt des schepen briefs daervan is. De juiste datering van
deze Schepenacte bleek niet mogelijk te zijn, maar het is stellig niet
uitgesloten dat deze voor 1450 werd opgesteld. De toren lOU dan na
1450 niet gebouwd, maar vermoedelijk aIleen opgehoogd zijn.
Hij heeft een prachtig gelui gehad. Op 31 januari 1481 sloot de zo be
roemde Kamper klokgieter, Geert vanWoude Oudere een contract met
de kerkmeesters van de 0.L.v .-kerkom twee nieuwe klokken voor hun
toren te gieten op de tonen re en mi, en weI zo dat deze zouden 'accor
deren' op de toon ut van de Mariaklok die de meester daarvoor reeds
voor hun kerk goot. Deze drie klokken moeten weI in de smaak zijn ge
vallen, want in maart van dit jaar al besloten de kerkmeesters een geheel
nieuw klokkenhuis in hun toren te laten maken en weI op dezelfde wij
ze als dit in de Bovenkerkwas geschied,maar dan met een gebint meer.
Het werk werd aan de timmerman Andries Goertss gegund, die hiervoor
als loon 35 rijnse gulden en een ton bier lOU ontvangen. Deze hoge be
loning wijst weI op een grondige verbouwing. Jammer genoeg, gingook
dit gelui in 1607 ten onder. Maar de Mariaklok bled"gespaard en hangt
nu in de Nieuwe Toren!

De betekenis vande Memorie van Onze Liever VrouweBroederschap
voorde kerk
Een belangrijke rol in de geschiedenis van de Buitenkerk heeft de bo
vengenoemde Memorie gespeeld. Zij werd op 28 november 1380 opge
richt. Wijhebben er al op gewezen,dat deze Broederschap gesticht werd
om het bezoek aan de kerk te stimuleren, waarschijnlijk mede door de
concurrentie van de Brunneper St.-Joriskapel. Stellig niet zonder resul
taat, want in 1419 werd deze laatstgenoemde een onderdeel van het
klooster der Zusters van het Gemeenzame Leven.
Uit de memorieboeken van de Broederschap blijkt tevens, dat dit religi
euze gezelschap zich bijzonder heeft ingespannen om hun kerk te ver
fraaien. Zo schonk zij een klein orgel, dat in de buurt van het priester
koor werd geplaatst en niet minder dan vijf altaren. Vier worden met
name genoemd: het O.L.v.-in node, het St.-Jacobs-, het Allerzielen-en
het altaar 'daar de ezel voor staet'. Voordat de Reformatie toesloeg,
moeten er volgensVan Heusden niet minder dan 14 prachtige altaren in
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de kerk hebben gestaan, een bewijs hoe rijk zij eens was.
Tevens stelde de Memorie 7 priesters aan, die geen andere missen zou
den mogen aannemen, dan bestemd voor de zielen van overleden broe
ders en zusters. Eerst in 1530 boette deze broederschap aan betekenis
in en werd zij verenigd met de St.-Jorismemorie, waarvan weinig bekend
is.
De O.L.Y.-memorie hield zich niet aIleen bezig met het verfraaien van
de kerk maar deed ook veel aan liefdadigheid. De gelden die hiervoor
bijeen werden gebracht, waren bestemd voor 'de rechte armen huissit
tende, die daghlix bider straten om gode nyet en ghaen, die beneden der
Broderstraten wonen'. Met andere woorden, het geschonken geld mocht
uitsluitend ten goede komen aan de bewoners die ten noorden van de
Broederstraat woonden (de parochiegrens) en dan aIleen aan arme men
sen, die niet de straat op gingen om te bedelen. Deze 'arme huissittende'
konden elke Vrijdag ten huize van de Memoriemeester een 'teken' ha
len. De zondag daarop werd hen op vertoon daarvan, een brood ter
waarde van een halve kromstaart (een middeleeuwse munt), een kop of
een derde pond boter overhandigd. Tijdens de vasten kregen zij in plaats
van boter, drie haringen!
Het bestuur van de Broederschap bestond uit twee memoriemeesters of
provisoren. Elk jaar moest een van deze twee aftreden, waarna een nieu
we keus werd gedaan door twee kerkmeesters en 3 of 4 mernoriebroe
ders. Dit geschiedde steeds op St.-Agnetendag (21 jan.). Na de verkie
zing werd een feestmaaltijd gehouden. Hoe er dan geschranst werd,
blijkt weI uit het volgende: de heren dronken niet minder dan 17 ton
nen Hamburgsbier en 6 tonnen 'dubbelde hoppen'. Verorberd werden
voor 18 Arnhemse gulden brood, 5 hammen en bij elke ham een worst,
anderhalf vierendeel van een os, tien paar kapoenen, dertien kazen en
ten slotte nog vier halve vaten en 16 pond boter!
.Wanneer een lid van de Memorie overleed, werd het lijk door alle broe
ders en zusters in processie met de priesters, schoolmeesters en school
kinderen onder het luiden van de Mariaklok naar zijn laatste rustplaats
in de kerk gebracht. Zoals reeds werd vermeld, werd de Memorie in
1530 verenigd met het St.-Jorismemorie, waarbij het altaar van de
laatstgenoemde aan de eerstgenoemde werd overgedragen. Na de Her
vorming moest zij al haar bezittingen laten beheren door 'vrome eerbare
luyden van de Gereformeerde religie in samenwerking met de diakenen'.
Zij verloor toen natuurlijk haar specifiek katholiek karakter. De armen-
zorg kwam daarna geheel in protestantse handen. .

De school van de O.L.V. kerk
In de Middeleeuwen waren zowel aan de St.-Nicolaaskerk als aan de
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Onze Lieve Vrouwe-kerk scholen verbonden. De eerstgenoemde was na
tuurlijk de oudste, reeds in 1302 maakt het oudste Kamper burgerboek
melding van een 'Hermannus rector scolarum'. Maar uit een stedelijke
verordening uit het jaar 1387 blijkt, dat een dergelijke school toen ook
bij de O.L.V.·kerk behoorde. De daaraan verbonden schoolmeester 'bui
ten', was echter ondergeschikt aan zijn collega, de schoolmeester 'bo
ven'. AIleen met toestemming van de laatstgenoemde mocht hij hoog
stens 32 leerlingen lesgeven en bepaalde boeken lezen.
Deze scholen waren aIleen toegankelijk voor jongens en we zullen wet
mogen aannemen, dat de meeste van plan waren later Of geestelijken te
worden Of een universitaire studie te volgen.
Men krijgt de indruk, dat het onderwijs op de O.L.v.·school op een la
ger peil stond dan dat op de St-Nicolaasschool. De schoolmeester 'bui
ten' leerde zijn kinderen hoofdzakelijk lezen en schrijven, wat rekenen
en het opzeggen van gebeden. Zijn collega 'boven' bracht zijn leerlingen
ook de grondbeginselen van de Latijnse grammatica bij. Zangles was op
beide scholen een belangrijk yak. Door hun 'geleerdheid' (de grote mas.
sa was in de Middeleeuwen immers volslagen analfabeet) speelden deze
scholieren een belangrijke rol in het kerkelijke en openbare leven van de
stad. Zij liepen mee in de grote processies en luisterden op hoogtijdagen
in de kerk door hun gezang de dienst op. Maar ook het stadsbestuur liet
meermalen de beide schoolmeesters met hun leerlingen opdraven. Toen
in 1525 de landsheer, de bisschop van Utrecht, Kampen bezocht en de
Raad ter ere van de hoge gast een feestmaaltijd aanrichtte, zongen de
scholieren van beide kerken hem toe.
Opmerkelijk daarbij is, dat de scholieren 'boven' een grotere beloning
kregen, dan de leerlingen van de O.L.V.·kerk. Ook daaruit blijkt, dat de
eerstgenoemden blijkbaar hoger werden aangeslagen.

Op de Schepenmaaltijden, waren de scholieren eveneens welkome gas.
ten. Zij voerden dan zelfs voor de aanwezige raadsleden toneelstukjes
op, zoals uit de Kameraarsrekeningen van Kampen blijkt: (1526) 'item
gegeven die schoelyren die de come die spoelden als de raedt op'thuys
was ... 1 herenpond'. Zelfs vermaakten zij de heren met het houden van
hanengevechten: (1525) 'Item gegeven den scholieren van Sanct Nico
laes als sy met die hanen gevuchten hadden .. .1 herenpond'.
In de 15e eeuw zijn beide scholen aan de stad gekomen en werden de
schoolmeesters zowel benoemd als gesalarieerd door de Raad. Evenals
in andere steden, is ook in Kampen op den duur slechts een Latijnse
school overgebleven, die echter nooit zo'n grote bloei heeft gekend als
haar vermaarde zusterinstellingen te Zwolle en Deventer. Na de Refor
matie werd deze Latijnse school (voorloopster van ons gymnasium) on.
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dergebracht in een deel van het voormalige Minderbroederklooster,
waaraan het aardige gebouwtje in de Buiten-Nieuwstraat op de hoek van
de Nieuwe Markt nog aan haar vroeger bestaan herinnert. De school,
verbonden aan de O.L.V.-kerk, moet in de Schapensteeg hebben gestaan.

II De kerk in het geding

Nog twee eeuwen na haar voltooiing in de laatste decennia van de 14e
eeuw, zou de Buitenkerk voor vele Kamper katholieken het middelpunt
van hun geloofsleven blijven en haar stichters zullen nooit vermoed heb
ben, dat deze daar eens uit zouden worden verjaagd. En toch kwam die
tijd!
In de 15e eeuw slopen tal van misstanden de Kerk binnen. Vele werke
lijk v~ome lieden ergerden zich to en aan haar rijkdom en weelde die zo
afstaken bij de grote armoede van het gewone yolk. Scherpe kritiek kwam
ook op de tuchteloosheid en onwetendheid van vele priesters, monni
ken en nonnen, terwijl de zeer wereldse Ievenswijze van vele hoge gees
telijken, de Paus niet uitgezonderd, eveneens veel aanstoot gaf. Helaas
bleef de leiding van de Kerk doof voor deze ongunstige beoordelingen!
De gevolgen weet men. In 1517 bracht Luther zijn bedenkingen tegen
deze verziekte kerk in de openbaarheid. Hoewel velen het met hem eens
waren, deed de Paus hem toch in de ban, waarna de Augustijner monnik
met de Kerk brak. De Hervorming was begonnen en Luthers 'Nieuwe
Leer' yond weldra in vele Europese landen aanhangers, ook in de Neder
landen.
Onze toenmalige landsheer, keizer Karel V, achtte het zijn plicht als ge
lovig katholiek, deze in zijn ogen zo gevaarlijke ketterij in zijn landen
met wortel en tak uit te roeien. Indien het aan hem alleen gelegen had,
zouden tal van hervormden, later protestanten geheten, hun geloofs
overtuiging met de dood op de brandstapel hebben moeten boeten. In
een land als Spanje gebeurde dit ook, maar in de Nederlanden stuitte hij
op grote weerstand. In vrijwel alle lagen van de bevolking ontstond ver
zet tegen dergelijke wrede executies. Niet voor niets waren de Lage Lan
den aan de Zee in de 15e eeuw de bakermat geweest van het zogenaam
de bijbelse humanisme en hadden zij een Erasmus voortgebracht.
Daaraan is het dan ook grotendeels te danken, dat tijdens Karels rege
ring het aantal slachtoffers van de inquisitie enigszins beperkt is geble
yen, daar zowel de hoge ambtenaren als de stedelijke overheden in de
meeste gevallen weigerden de plakkaten tegen de ketters naar de letter
uit te voeren. Gezegd moet worden, dat ook materiele belangen deze
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tolerante houding beinvloed hebben. Vooral in onze grote havensteden
vreesde men dat een onverkort handhaven van de plakkaten nadelige ge
volgen zou hebben voor de handel.

Kampen en de Nieuwe Leer
Ook in de stad Kampen werden al vroeg aanhangers van de nieuwe Leer
gesignaleerd. Begrijpelijk, want vele van haar inwoners hadden nauwe
betrekkingen met Duitse handelssteden.
Reeds in 1525 beval het stadsbestuur, dat aIle boeken door Luther of
zijn medestanders geschreven, onverwijld bij de burgemeesters ingele
verd moesten worden. Wie niet gehoorzaamde, werd met een boete van
80 pond bedreigd. Drie jaar later was het al zover gekomen, dat op be
vel van de stedelijke overheid aIleverloperi.monniken, nonnen, bagijnen
en priesters die hun geloof verzaakt hadden en hun beloften ontrouw
waren geworden, binnen drie dagen de stad moesten verlaten. Ook wer
den geheimevergaderingenvan hervormingsgezindenverboden die blijk
baar op vrij grote schaal plaats vonden.
Van executies hoort men echter weinig. AIleen tegen de revolutionaire
sekte der Wederdopers, die met geweldhet koninkrijk Gods op de aarde
wilde brengen, trad men hard op. In een aantal gevallenwerden hun
kopstukken wel ter dood gebracht, maar dan met het zwaard. De mee
lopers liet men het liefst maar gaan.
Een bewijs, dat men ook in Kampen geneigdwas vrij gematigd op te tre
den tegenover lieden die men slechts kon verwijten de Nieuwe Leer toe
gedaan te zijn, leveren de volgende voorvallen op. In 1539 ontstond in
Kampen grote deining rondom de persoon van de onderpastoor heer
Arent Graet van Keulen. Deze plaatsvervangervan Kampens eigenlijke
pastoor, die echter in Utrecht woonde, was een zeer geacht en bemind
man. Hij had een 'seer goede gratie van preken", was 'seer lieftallig',
maar-, en dat wasminder fraai,- hij stond vooral in de pas bij lieden 'die
Oostweert hadden verkeert ende de Augsburgse confessie waren toege
daan'. Met andere woorden, de man stond niet afwijzend tegenover de
leer van Luther!
Toen zijn superieur in Utrecht, de beroemde theoloog Albert Pigge,
daar achter kwam, eiste hij de onmiddellijke uitleveringvan heer Arent
en het zag er naar uit, dat deze een ellendig lot in de Domstad wachtte.
Maar toen dit in Kampen bekend werd, ontstond in de stad een gewel
dig tumult. Men wilde de populaire geestelijke niet laten gaan!Een aan
tal burgers, waaronder afgevaardigden van de gilden en schutterijen,
kwamen in het kerkje van het HeiligeGeestgasthuis bijeen en eiste van
het stadsbestuur, dat deze de uitlevering zou weigeren.Piggemoest zelf
maar naar Kampen komen om de zaak te onderzoeken. Schepenen en
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Raad, ook vrezende dat 'de knotse op straet' zou komen, willigden dit
verzoek in en het proces had in Kampen plaats. WeI werd de onderpas
toor natuurlijk veroordeeld, maar zijn enige straf was levenslange ver
banning uit Kampen.
Een twintigtal jaren later vonden dergelijke relletjes plaats, toen een der
bekendste Kamper drukkers, Peter Warnersen, gevangen genomen werd
wegens het drukken van verboden boeken. Na een verhoor op het stad
huis, ontstond een grote volksoploop en wisten vrienden hem te bevrij
den, waarna Warnersen naar het buitenland wist te vluchten. WeI wer
den de schuldigen met verbanning gestraft, maar beide gevallen tonen
toch aan, dat de gewone burgers toch niets van een al te streng optre
den tegen de aanhangers van de Nieuwe Leer moesten hebben en ook,
dat de Stedelijke Overheid daarover niet te rouwig was.

De tegenstellingen in de Nederlanden splitsen zich toe
In 1555 deed Karel V afstand van de regering en werd opgevolgddoor
zijn zoon Philips II. Deze vorst vertrok al spoedig naar Spanje en liet in
de Nederlanden zijn halfzuster Margaretha van Parma als landvoogdes
achter. Evenals zijn vader, was ook Philips ideaal de ketterij in zijn lan
den met geweld uit te roeien en ook hij streefde naar de vestiging van
een sterk centraal gezag in de gewesten. De plakkaten tegen de ketters
werden nog verscherpt en de gewestelijkeen stedelijke vrijheden zoveel
mogelijk aan banden gelegd.
Ook op kerkelijk gebied moest meer eenheid komen. In 1559 kondigde
de landsregering de instelling van een aantal nieuwe bisdommen af, die
allen binnen de grenzen der Nederlanden kwamen te liggen.Het verzet
hiertegen was vrij algemeen, onder meer daar velen vreesden dat dit tot
nog heviger vervolgingen van de protestanten zou leiden. Philips wijze
van regeren ondervond steeds meer weerstand. In de zuidelijke delen
der Nederlanden culmineerde het verzet tegen deze Spaanse wijze van
regeren in een hetze van de hoge adel tegen Philips trouwste dienaar
Granvelle; na diens val in het Verbond der edelen, waarin zowel katho
lieken als protestanten zaten.
Juist in deze rumoerige tijd, kreeg het protestantisme in deze gewesten
een nieuwe elan door het uit Frankrijk binnendringende Calvinisme.
Deze aanhangers van de grote Geneefse hervormer bleken veel strijd
baarder, maar ook veel onverdraagzamer te zijn dan de Lutheranen. Te
yens waren zij uitstekend georganiseerd.Vooral economisch zwakkeren
voelden zich tot hen aangetrokken.
In 1566 leidden al deze tegenstellingen tot een climax. In Artois en
Vlaanderen begon de beruchte beeldenstorm die zich als een laaiend
vuur over een groot aantal gewesten verspreidde. Kerken en kloosters
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werden op schandelijke wijze geplunderd. Onze Tachtigjarige Oorlog
stond voor de deur!

Degevolgen vande beeldenstorm voor Overijsselen Kampen
De beeldenstorm is niet overgeslagen naar Overij ssel, in 1566 is hier vrij
wel niets vernield of kapotgeslagen. Maar de gevolgen van deze gebeur
tenissen waren in dit gewest weI degelijk merkbaar.
In haar eerste ontsteltenis over dit plotselinge revolutionaire geweld,
had de landvoogdes verzachting van de plakkaten tegen de ketters be
loofd. Met als gevolg, dat Calvinisten en Lutheranen nu veel opener hun
denkbeelden durfden te verkondigen. Het aantal hagepreken nam dan
ook snel toe, ook in Overijssel. In dit gewest waren de stadhouder en
Riddcrschap en Steden het eens, dat onder deze omstandigheden voor
zichtigheid geboden was, opdat het geweld ook hier niet zou losbarsten.
Het stadsbestuur van Deventer stelde zelfs een kerkgebouw ter beschik
king van de Lutheranen om erger te voorkomen.
In Kampen gistte het eveneens! Op 3 september 1566 belegden een aan
tal burgers een vergadering in het kerkje van het Heilige Geestgasthuis.
Hun woordvoerders, waaronder de rector van de Latijnse school heer
Gaspar Holtstech, eisten van het stadsbestuur, dat ook hen een kerkge
bouw zou worden afgestaan waarin volgens de Augsburgse Confessie
gepreekt zou mogen worden. De raad, door dit verzoek danig in het
nauw gedreven, yond een tussenoplossing. Zij beloofde de landvoogdes
om advies te vragen en stond Holtstech en zijn collega Van Driel voor
lopig toe binnenshuis aan zieken het avondmaal in tweeerlei gestalte,
dus brood en wijn, uit te reiken. In afwachting van het gevraagde advies,
namen de beide heren daarmee voorlopig genoegen.
Maar dat advies zou nooit komen! In het Zuiden had de beeldenstorm
toch een averechts gevolg. Geschokt door dit revolutionaire geweld, be
tuigden tal van hoge adellijke heren en aanzienlijke burgers opnieuw
hun trouw aan Margarctha die wellicht hiervan had kunnen profiteren.
Maar ziedend van toom om de smaad die de Kerk was aangedaan, zond
de koning zijn beste veldheer, de hertog van Alva met tienduizend uit
gelezen soldaten naar ons land om de orde te herstellen. Margaretha's
rol was uitgespeeId, de ijzeren hertog werd Iandvoogd en van nu af aan
maakten de Spanjaarden de dienst uit in de Nederlanden. Vrezende
voor hun wraak, verlicten duizenden het land, waaronder de Prins van
Oranje.
De weerslag van deze gebeurtenissen was ook in Kampen merkbaar. Op
24 mei 1567 verbood de Raad Holtstech en Van Driel het avondmaal in
tweeerlei gestalte uit te reiken en beide geesteIijken vonden het toen
maar beter de stad te verlaten. Typerend is echter wel , dat het stadsbe-
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stuur aan de eerstgenoemde , als gewezen rector van de Latijnse school,
een uitstekend getuigschrift verstrekte.
In dat zelfde jaar kreeg Kampen een nieuwe pastoor , namelijk Michael
Hetsroey. Tot grote vreugde van Schepenen en Raad geen scherpslijper
maar een die hoopte de aanhangers van de Nieuwe Leer met een zacht
lijntje weer in de schoot der moederkerk terug te voeren. Hetgeen na
tuurlijk niet Iukte , zodat hij op een gegeven ogenblik moest erkennen
dat velen 'rebellerende obstinaet in haer opinien en dwalingen bliven'. Hij
eiste dan ook van het stadsbestuur een advies en assistentie om deze
'verdoolde schaepen' weer op de rechte weg te helpen. Maar dit stak de
kop in 't zand beweerde dat het allemaal wel meeviel en voelde niets
voor harde maatregelen.
In deze jaren moet ook het Calvinisme vaste voet in Kampen gekregen
hebben, hoe, is echter moeilijk na te gaan.

De Tachtigjarige Oorlog breekt uit
In 1568 begint onze Tachtigjarige Oorlog. Lodewijk van Nassau, die
met een legertje Groningen binnen was gevallen, behaalde daar aanvan
kelijk enige successen, maar werd tenslotte bij Jemgum verpletterend
verslagen. De stadhouder van de drie noordelijke provincies met inbe
grip van Overijssel, de graaf van Arernberg, sneuvelde bij Heiligerlee.
Zijn dood werd algemeen betreurd , hij was een verstandig en rustig man
geweest en stellig geen vriend van de Spanjaarden.
Op de terugweg van het slagveld , bezocht Alva ook Kampen. Zijn hu
meur was uitstekend , vooral teen hij hier met eigen ogen kon constate
ren, dat in de stad geen kerken of kloosters waren geplunderd. Zelfs be
loofde hij het zeer gehate garnizoen terug te zullen roepen.
Na zijn vertrek bleef in Kampen alles bij het oude. De Raad volhardde
in haar houding, dat er op geloofsgebied weinig of niets verontrustends
aan de hand was. Nog geen anderhalf jaar daarvoor had zij het zelfde
aan de landvoogdes geschreven 'dat in hun stad geen eenige acten van
predikingen oft exercitie van nyewer secten of ander dergelycke' plaats
vonden. Reeds toen had de pastoor de heren geheel andere dingen ver
teld.
Vier jaar later sloeg het uur der waarheid!

De inname van Kampen door Willem van den Bergh en de gevolgen
daarvan
In het kader van een nieuwe poging van de Prins om ons land te bevrij
den, rukte in 1572 zijn zwager Willem van de Bergh Oost-Nederland
binnen. Hij zag kans in korte tijd zowel Zwolle als Kampen te verove
ren. De laatstgenoemde stad verdedigde zich slecht , tijdens het beleg
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bleek dat verscheidene aanzienlijke burgers anti-Spaans gezind waren of
zowel anti-Spaans en hervormingsgezind.
In deze jaren was Van den Bergh nog een echte papenvreter (later zou
deze karakterloze opportunist weer katholiek worden). Ondanks zijn
belofte, dat Kampen al haar oude rechten en privileges zou behouden
en de rooms-katholieke geestelijkheid haar taak als van ouds zou mogen
blijven vervullen, wees hij de Hervormden de Bovenkerk toe, die on
middellijk de oude St.-Nicolaas begonnen te zuiveren van het 'paapse
bijgeloof'. Toen Van den Bergh er niet in slaagde ook Deventer te ver
overen en daardoor steeds meer in het nauw gedreven werd, ging hij nog
een paar stappen verder. Hij arresteerde een aantalleden van de Raad,
waaronder burgemeester Toe Boecop en smeet alle katholieke geestelij
ken met uitzondering van de Cellebroeders die getoond hadden de Her
vorming een goed hart toe te dragen, de stad uit. Pastoor Hetsroey had
de bui niet afgewacht en had al bij de nadering van Willems leger de be
nen genomen.
Lang heeft Van den Bergh zich niet in Kampen weten staande te hou
den. Na drie maanden gaf hij zowel Zwolle als Kampen op toen een
Spaans leger onder bevel van Alva's zoon naar het Noorden oprukte en
de grote wraaktocht tegen de rebellen begon die na de inname door de
Geuzen van Den Briel, grote delen van Holland en Zeeland beheersten.
Kampen werd opnieuw Spaans en kreeg een groot garnizoen, hoofdza
kelijk uit Duitse huursoldaten bestaande. Overigens kwam de stad er
genadig af, Alva's zoon Don Frederik stemde zelfs toe in een algemeen
pardon, waarvan natuurlijk de meest-schuldigen waren uitgezonderd.
Maar de meesten hadden met Van de Bergh de stad reeds verlaten en de
overigen dokcn onder.
Op dringend verzoek van het stadsbestuur, keerde nu pastoor Hetsroey
terug. Voor hem was werk aan de winkel, want het interieur van de Bo
venkerk was deerlijk gehavend. Lang bleef hij echter niet, reeds in juli
1575 verliet hij de stad en vestigde zich in Antwerpen. WeI bleef hij aan
vankelijk pastoor van Kampen, die inkomsten wilde hij niet missen. De
zielszorg van zijn parochianen liet hij aan een 'bewarer', Heer Timan
Hermssen over. Eerst toen hij omstreeks 1577 bedankte, kreeg Kampen
weer een in de stad zelf woonachtige pastoor. Maar deze Johannes Ha
vens zou, zoals wij zullen zien, van zijn kortstondig pastoraat heel wei
nig plezier beleven.

De pacificatie van Gent
Na het vertrek van Van den Bergh,bleefhet enkele jaren rustig in Kam
pen. De meest felle Protestanten, hoofdzakelijk Calvinisten,hadden op
tijd de stad verlaten, de achtergeblevenen hielden zich koest. Hoeveel
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dit er waren valt niet te becijferen.
Terwijl in Holland en Zeeland de worsteling tussen de opstandelingen
en Spanjaarden een dramatisch hoogtepunt bereikte met de belegering
van Haarlem en Leiden, scheen al het verzet in de overige delen der Ne
derlanden gebroken.
Maar dit laatste was maar schijn. Na de dood van de landvoogd Reque
sens, brak onder de Spaanse soldaten een geweldige muiterij uit, die cul
mineerde in een afschuwelijke plundering van de stad Antwerpen, waar
bij duizenden mensen de dood vonden. Nu sloten bij de zogenaamde Pa
cificatie van Gent alle Nederlandse gewesten zich aaneen om voorgoed
de Spaanse soldaten kwijt te raken. Alle bewoners van de Nederlanden
werd geloofs- en godsdienstvrijheid gegarandeerd, al zou in het Zuiden
de katholieke godsdienst de heersende blijven en in Holland en Zeeland
het Calvinisme.
De Spaanse stadhouder der drie noordelijke gewesten werd gearres
teerd en vervangen door graaf van Rennenberg die, hoewel goed-katho
liek, toch een grote bewonderaar van de Prins van Oranje was. Een
aantal steden erkende aanvankelijk de Pacificatie van Gent niet.
Amsterdam bijvoorbeeld ging ten slotte bij verdrag naar de Prins over,
maar uitdrukkelijk werd daarbij bedongen, dat aan de rechten van de
Rooms-katholieken niet getornd zou worden. Maar de praktijk leerde
anders, een jaar later grepen de Calvinisten toch naar de rnacht en
dwongen aIle R.K. geestelijken de stad te verlaten. Een teken aan de
wand!
Met dit voorbeeld voor ogen, was het begrijpelijk, dat het goed-roomse
stadsbestuur van Kampen er wenig voor voelde zich bij de Pacificatie
van Gent neer te leggen. Het kon daarbij rekenen op de steun van het
garnizoen, gecommandeerd door de overste Pollweyer. En in Deventer
was het niet anders. De nieuwe stadhouder Rennenberg besloot toen
beide steden te belegeren en in het voorjaar 1578 sloeg hij het beleg.
voor Kampen. Na drie maanden capituleerde de stad.

De Calvinisten gaan zich openlijk in Kampen roeren
Onmiddellijk na de overgavevan Kampen, werden in deze stad de pro
testanten aktief. Opmerkelijk is, dat dit nu hoofdzakelijk Calvinisten
blijken te zijn, van Lutheranen hoort men weinig of niets meer. Reeds
in augustus 1578 richtten 118 adressanten zich tot het stadsbestuur met
het verzoek de belijders van de Gereformeerde godsdienst de kerk van
de HeiligeGeest af te staan. In feite ging het echter om de legalisering
van een reeds voldongen feit, want er werd al regelmatig door de ijlings
teruggekomen Gaspar Holtstech gepreekt. Deze is dan ook Kampens
eerste officiele predikant geweest. De Raad weigerde,maar durfde toch
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niet in te grijpen, toen de Gereformeerde godsdienstoefeningen daar on
gestoord doorgingen. Deze slappe houding maakte de Calvinisten nog
driester. In december eiste een aantal burgers, dat de Minderbroeders
uit hun klooster zouden worden gezet. Ais motief werd ondermeer hun
aanstootgevend leven in het verleden aangevoerd, de werkelijke reden
was natuurlijk, dat de Gereformeerden aasden op hun grote kerk. Na
lange onderhandelingen, gepaard gaande met reIletjes voor het klooster,
ging het stadsbestuur voor deze eis door de knieen. Interessant is, dat
bij deze onderhandelingen voor het eerst sprake is van de 'gedeputeer
den van de gereformeerde religie'.
De Minderbroeders werden de stad uitgezet (wel zorgde men dat zij be
hoorlijk elders onderdak kwamen) en hun kerk werd gesloten met de
bepaling, dat deze bij heropening aIleen gebruikt lOU mogen worden
door belijders van de Rooms-katholieke godsdienst. Dit laatste natuur
lijk zeer tot ongenoegen van de Gereformeerden.
Maar stap voor stap weten dezen daama hun positie te verbeteren. Na
nieuwe verkiezingen zien zij kans een aantal belangrijke posten in de
Raad en in de Gezworen gemeente te bezetten. Hun doeI is duidelijk:
op het geschikte ogenblik geheeI de macht in handen te nemen.
En dat ogenbIik kwam!

De UniesvanAtrecht en Utrecht
In 1579 sloot de hertog van Parma, de nieuwe Spaanse landvoogd, te
Atrecht een overeenkomst met een aantal Waalse gewesten in de Neder
Ianden , waarbij deze beloofden opnieuw het gezag van de koning te er
kennen. Een van hun beweegredenen was de vrees, dat de Calvinisten
met' geweld ook in het Zuiden hun godsdienst tot de heersende zouden
maken. Ais tegenmaatregel, sloten in dat zelfde jaar de nog opstandige
gewesten en steden ook een verbond, de Unie van Utrecht, waarbij zij
zich nog nauwer aaneensloten om gezamenlijk de strijd tegen de Spaan
se legers voort te zetten.
Al spoedig liepen er geruchten, dat Rennenberg, de stadhouder der
drie noordelijke gewesten, ook al teleurgesteld door het drijven der Cal
vinisten, van plan was eveneens de zijde van Parma te kiezen. WeI deed
de Prins nog wanhopige pogingen om hem voor de goede zaak te behou
den, maar op 3 maart 1580 pleegde Rennenberg zijn 'verraad' en ver
zoende zich daama met de koning. Rennenbergs afvaI had grote ge
voIgen. De stad Groningen ging verloren en na een nederlaag van de
graaf van Hohenlohe , dreigden grote delen van de drie noorderlijke pro
vincies weer in Spaanse handen te vallen.
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De gevolgen van Rennenbergs verraad voor Kampen
Zoals reeds werd gezegd,had de Prins de mogelijkheid van Rennenbergs
afval voorzien en op een landdag in maart 1579 te Kampen gehouden,
spoorde hij daarom zijn getrouwen aan, tot het uiterste vol te houden.
In deze stad ze1f heerste grote verdeeldheid, een groot aantal burgers
voelde er wei voor om zich eveneens met Parma te verzoenen en ver
scheidenen stonden al in verbinding met de vijand. Vandaar, dat de
Raad maar aarzelend gehoor gaf aan 's Prinsens raad garnizoen in te ne
men. Kort daarna trok een vendel Staatse troepen onder bevel van
MichielSimplon de stad binnen.
En dan raken de poppen -eerst goed aan het dansen! Zich in de rug we
tend gedekt door het goedgeusgezindegarnizoen, besluiten de Calvinis
ten tot een 800rt staatsgreep. Hoplieden van de burgervendels trekken
op naar het stadhuis, verwijderen 8 burgemeesters uit dit gebouw en
jagen ze uit de stad. Tegelijkertijd kwam 'de knotse op de straet'. Een
woeste menigte drong zoweI de Boven- als Buitenkerk binnen en sloe
gen daar alle altaren en beelden kapot. Ook religieuzevoorstellingen die
te Rooms geacht werden, moesten het ontge1den. In de O.L.V.-kerk
werd een prachtig altaarstuk, waarschijnlijk nog door Mechteld toe
Boecop geschilderd, eerst in triomf door de straten gesleurd en daarna
in de IJssei geworpen. NatuurIijk moesten oak de kloosters het ontgeI
den.
Kampen had haar beeidenstorm gehad en was nu met recht 'Geus' ge
worden. Een kleine, maar goed georganiseerdeminderheid, lOU van nu
af aan haar wil gaan opleggen aan een machteloze en nog onderling zeer
verdeeidemeerderheid. Een typerend begin van vele revoluties.
Na deze beeldenstorm verlieten verscheidene katholieke families de
stad. Onder hen was ook pastoor Havens.Het stadsbestuur, toch nog aI
tijd overwegend Rooms, betreurde zijn heengaan en hoopte op zijn te
rugkeer maar weI 'so veer in toecompstigen tijden die catholycke
Roemsche religie hier vrij ende sonder eenich verhinder geexerciert sal
moegen worden'. De heren hadden zelf bIijkbaar niet veel hoop, dat dit
spoedig het geval zou zijn, maar dat de Kamper katholieken hier enige
eeuwen op zouden moeten wachten, zullen zij weI in de verste verte
niet vermoed hebben. Geen kerk hebben de Gereformeerden de Rooms
katholieken in Kampen gelaten en godsdienstvrijheid was weldra even
min voor hen weggelegd.Zij mochten in de komende jaren al heel blij
zijn, dat aan hun geloofsvrijheid tot op zekere hoogte niet getornd
werd.
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III De positie der Nederlandse katholieken na de Unie van Utrecht

Over de positie van de NederlandseKatholieken tijdens de Republiek is
veel geschreven.Na hun emancipatie in de 1ge eeuw, klinkt bij verschei
dene katholieke schrijvers over dit onderwerp nog lang hun wrok over
de eeuwenlangeachteruitstelling vanhun geloofsgenotendoor. Protestant
se schrijver zijn dan echter juist geneigd er op te wijzen, dat hun situa
tie in de 17e en 18e eeuw nog bijzonder gunstig afstak bij de omstan
digheden, waaronder destijds de Protestanten in vele katholieke landen
moesten leven.
Beide standpunten zijn begrijpelijk. Onze katholieken hebben het in de
tijd der Republiek stellig niet gemakkelijk gehad, vooral niet in de be
ginfase van de TachtigjarigeOorlog. Uit de Geuzentijd kennen we de na
men van verscheidene katholieke martelaren. Maar dergelijke excessen
werden spoedig de kop ingedrukt. Daarna volgde men in ons land een
vreedzamer, maar in vele gevallen niet minder doeltreffender weg, om
hen tot tweederangs burgers te degraderen. Het eerst werd hun het hou
den van godsdienstoefeningen verboden, daarna werden zij geleidelijk
aan systematisch uit aIle overheids- en semi-overheidsfuncties verwij
derd.
Ondanks al deze maatregelen is de protestantisering van de Republiek
toch een zeer langzaam proces geweest, dat wel grotendeels slaagde in
die gebieden van de opstand, waar de rebellen reeds vroeg zegevierden,
maar vaak mislukte, zoals ten zuiden van de Moerdijk, waar de Span
jaarden lang de baas bleven.
Maar zelfs in de oude kerngebieden van de Republiek wisten in de mees
te steden en hier en daar ook op het platteland , zich katholieke gemeen
schappen te handhaven, al schrompelden deze ook langzamerhand ineen
tot kleine minderheden. Het is interessant om na te gaan, hoe deze zich
hebben weten te handhaven, vooral omdat dit ook in Kampen het geval
is geweest.
Aan de gereformeerde predikanten hebben zij hun voortbestaan stellig
niet te danken. In tegendeel, deze felle bestrijders van alles wat rooms
was, wezen de Stedelijke Overheden steeds weer op hun plicht de plak
katen der Staten-Generaal op godsdienstig gebied onverkort na te ko
men en aIle 'paapse stoutichhederi' zo streng mogelijk te bestraffen.
Maar zo min onze stadsbesturen voor de Opstand weinig lust hadden
gevoeld om al te rigoreus tegen de ketters op te treden, zomin waren zij
daarna bereid in dit opzicht geheel aan de leiband van een stelletje on
verdraagzame dornines te lopenoHet bijbels humanisme, vooral in onze
grootste steden, bleef in deze kringen zijn invloed doen gelden. Daarbij
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kwam nog, dat vele stadsbestuurders nog een katholiek verleden hadden
en verscheidene van hun verwanten dit geloof trouw waren gebleven. In
steden als Deventer en Kampen was het bijvoorbeeld opvallend, dat ver
scheidene leden van het oude patriciaat ook tijdens de Republiek de
oude Moederkerk trouw bleven. Ook dele bindingen deden menig re
gent aarzelen om de wet naar de letter uit te voeren, wanneer zij volgens
de predikanten weer eens op schaamteloze wijze werd overtreden.
Maar het allerbelangrijkste is misschien weI geweest dat, hoe geisoleerd
de Nederlandse katholieken ook in de Republiek mochten leven, zij
toch altijd nog deel uit bleven maken van de buiten onze grenzen zo
machtige Rooms-katholieke kerk. Temeer omdat binnen deze kerk
eveneens een reformatie had plaatsgevonden, die haar een nieuw elan
gaf. Het Concilie van Trente (1545-1563) had een einde weten te ma
ken aan tal van misstanden, zonder echter te tornen aan de eeuwenoude
dogma's. Zij was hierdoor in staat met onvermoede kracht het protes
tantisme te gaan bestrijden en wist in verscheidene gebieden verloren
terrein te herwinnen. Evenmin als die van de Calvinisten, zijn haar mid
delen daarbij erg kieskeurig geweest. Vooral de Jezuieten kregen in dit
opzicht een slechte naam.
En dat Rome onder deze omstandigheden ook in de verdrukking Ieven
de Nederlandse katholieken niet zou vergeten, spreekt haast wel van
zelf. Aanvankelijk scheen de Kerk in de Republiek voor een schier ho
peloze taak te staan. Na de gebeurtenissen van 1580 was de gehele R.K.
organisatie in het gebied, dat door de opstandelingen werd beheerst, in
elkaar gestort, tal van priesters waren in paniek gevlucht. Slechts enkele
moedigen waren ter plaatse gebleven, meestal ondergedoken bij een bur
ger of boer. In het begin kon de Kerk dan ook weinig anders doen, dan
deze achtergebleven getrouwen zoveel mogelijk van uit het buitenland
te steunen.
Een der bekendste priesters, die in deze tachtiger jaren niet was uitge
weken en van het begin af aan de katholieke zaak in de Republiek bleef
dienen, is de Delftse patricierszoon Sasbout Vosmeer geweest.
Deze priester kunnen wij ook beschouwen als de grondlegger van de zo
genaamde Hollandse Zending, een katholieke organisatie, die eerst van
uit Keulen, later vanuit Brussel, priesters naar ons land stuurde om in
het geheim onder hun geloofsgenoten werkzaam te zijn. Maar het zijn
niet alieen wereldlijke priesters geweest die de in verdrukking levende
katholieken in ons land te hulp schoten, ook paters reisden rond om
hen in het geheim mogelijk te maken hun godsdienstplichten na te ko
men. Spijtig was weI, dat het tussen de paters en de 'wereldheren'mees
tal absoluut niet boterde, daar zij meenden elkaars concurrenten te moe
ten zijn.
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Door gebrek aan priesters moest Vosmeer zijn arbeidsterrein hoofdzake
lijk beperken tot Holland en Utrecht, hierdoor verscheen in de overige
delen van ons land tientallen jaren lang maar zo te hooi en te gras een
geestelijke, hetgeen de afval daar natuurlijk sterk beinvloed heeft.
Omstreeks het jaar 1600, vielen belangrijke katholieke documenten in
handen van de Staten van Holland. Deze leerden hieruit niet alleen, dat
in de Republiek alweer een min of meer georganiseerde Rooms-katho
lieke kerk bestond, maar ook, dat Vosmeer nauwe betrekkingen onder
hield met de in de Zuidelijke Nederlanden regerende aartshertogen, dus
met de vijand! Hoogverraad in de ogen der Staten en niet ten onrechte.
Want Vosmeer kwam er openlijk vooruit Spaansgezind te zijn en meen
de, dat elke rechtstreekse of zijdelingse steun van katholieken aan de
Republiek, verraad was aan geloof en kerk. Zoals de historicus Rogier
terecht opmerkt een zeer gevaarlijk standpunt: indien Sasbouts denk
beelden werkelijk algemeen ingang hadden gevonden bij de Nederlandse
katholieken, zouden dezen zowel sociaal als nationaal zelfmoord hebben
gepleegd. Gelukkig is dit niet het geval geweest.
Toch tonen Vosmeers opvattingen aan, voor welk een afschuwelijk di
lemma vele Nederlandse katholieken werden geplaatst in de jaren,
dat de strijd tegen Spanje nog onbeslist was. Behaalden de re
bellen de overwinning, dan bleven zij wellicht tot in de lengte der jaren
tweederangs burgers zonder godsdienstvrijheid. Bij een Spaanse over
winning daarentegen zou ongetwijfeld het Rooms-katholieke geloof in
ere worden hersteld, maar een Spaanse overheersing was ook niet erg
aanlokkelijk. Zij waren dus met recht tussen wal en schip geraakt. De
gereformeerden wantrouwden hen en om hun geloof en hun mogelijke
politieke overtuiging. Bij de Spanjaarden waren zij verdacht als inwo
ners van een land, waar ketters de lakens uitdeelden.
Het geval Vosmeer toont aan, dat de leiders van de Republiek weI dege
lijk reden hadden om, zolang de strijd met Spanje duurde, sommige
katholieken te wantrouwen vanwege hun geloof. Het tragische is echter
geweest, dat ook na de succesvolle beeindiging van die oorlog, Calvinis
tische onverdraagzaamheid en katholieke intolerantie in het buitenland
(vaak met de zegen van Rome) deze discriminatie in ons land veel te
lang heeft doen duren.

N De Kamper katholieken in de 17e eeuw

Hun systematische uitschakeling na 1580
Kampen is stellig niet zo maar op een zonnige dag een protestantse stad
geworden. Het Calvinismeheeft hier aanvankelijkmaar langzaamwortel
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geschoten en ook na 1550 is de meerderheid van de bevolking nog ge
mime tijd Rooms-katholiek gebleven. WeI werd dit bevolkingsdeel in
betrekkelijk korte tijd van al hun rechten als normale burgers beroofd.
Reeds op 15 mei 1581 verbood het stadsbestuur aIle geheime bijeen
komsten die buiten de officiele kerkdiensten om werden gehouden. En
aangezien al deze kerken in Gereformeerde handen waren, was het dui
delijk wie men met dit verbod wilde treffen. Daarna werd herhaalde rna.
len openlijk gewaarschuwd tegen 'papen, mennisten en luthersen' die
zich niet aan dit verbod wilden houden. Verbanning uit de stad zou dan
hun straf zijn. Het was duidelijk: nu de Gereformeerden de baas waren,
bestond noch voor de Roorns-katholieken, noch voor protestantse dis
senters, zoals Doopsgezinden en Lutheranen, godsdienstvrijheid meer.
En het heeft er aIle schijn van, dat toen nog een kleine minderheid haar
wil oplegde aan een grote meerderheid. Want op Paasdag 1579 telde de
Gereformeerde Kamper gemeente nog slechts 67 leden en in 1589, dus
tien jaar later, waren het er toch nog maar 580. Hoewel het aantal inwo
ners van Kampen in die jaren moeilijk te schatten is, zal het waarschijn
lijk toch weI in de buurt van de vijf duizend hebben gelegen.
WeI zullen we voorzichtig moe ten zijn met de beoordeling van dit aan
tallidmaten van de Gereformeerde kerk. In de eerste plaats zullen hier
bij een aanzienlijk getal gezinshoofden zijn geweest. Ook wil dit op pa
pier vrij geringe aantal nog niet zeggen, dat de rest van de Kamper be
volking uit overtuigde katholieken en een handjevol dissenters bestond,
zoals Doopsgezinden en Lutheranen. In deze jaren is de militaire positie
van de Republiek en van Overijssel in het bijzonder, zeer precair ge
weest. In het zuiden had Parma de ene stad na de andere veroverd en
scheen in 1587 gereed te zijn om Holland en Zeeland de genadeslag toe
te brengen. Na het verraad van Rennenberg viel een groot gedeelte van
Overijssel in Spaanse handen en wist de vijand zich zelfs van Steenwijk
en Deventer meester te maken.
Dat onder deze omstandigheden velen, die in hun hart weI sympathie
voor de Gereformeerden hadden, toch aarzelden om openlijk lidmaat
van dit kerkgenootschap te worden, is begrijpelijk. Om maar niet te
spreken van de opportunisten, die eerst de kat uit de boom wilden kij
ken wie de winnaar zou zijn.
Ook de verstoting van de katholieken uit openbare ambten en belang
rijke instellingen, is niet ze vlot verlopen, waarschijnlijk omdat de gere
formeerden aanvankelijk te weinig bekwame lieden hadden om aIle be
Iangrijke posten door hun geloofsgenoten te doen bezetten.
Zo besioot in 1598 pas de Raad, dat aIle bestaande memories door 'vro
me, eerbare Iuyden van de Gereformeerde religie en met de diakenen'
geadministreerd moesten worden. Hierdoor kwam de gehele armenzorg
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in Protestantse handen. En nog in 1609 bepaalde het stadsbestuur
eens uitdrukkelijk, dat in open bare funkties voor katholieken geen
plaats was. Eerst in de 17e eeuw schijnt dus hun rol in het openbare le
yen geheel te zijn uitgespeeld.
Veel minder snel dan in de stad zelf, is de protestantisering van de om
geving van Kampen gegaan. Op het platteland wist menig pastoor zich
met steun van de bevolking te handhaven of onder te duiken. De predi
kanten gebruikten weinig kieskeurige middelen om aan deze, in hun
ogen zo ongewenste toestand, een einde te maken. In 1596 werd tijdens
een te Kampen gehouden synode bepaald 'dat alle papen ten plattelan
de terstond uit hun dienst zouden worden gezet in de hoop dat 'daar
mede de arme luden des te meerder moghen verlanghen hebben om een
gereformeerde dienaer te begeren'. Natuurlijk waren er ook afvallige
priesters. De synode was voorzichtig met deze bekeerlingen en besloot,
dat Roomse priesters 'diens herte van Godt geroert wert', niet eerder
tot de Gereformeerde kerkdienst zouden worden toegelaten 'voor ende
eer zij haer concubinen oft onechte wijven sollen getrouwt hebben'.
Daarna werden zij nog geexamineerd. Maar ondanks deze druk, heeft
het bijvoorbeeld nog lang geduurd voor het protestantisme op het Kam
pereiland zegevierde en I1sselmuiden heeft steeds een hoog percentage
katholieken behouden. In dit dorp genoten zij de bescherming van en
kele rijke families, die meestal uit Kampen afkomstig waren. Want het is
zeer opmerkelijk, dat een belangrijk deel van het Kamper patriciaat na
1580 de oude moederkerk trouw is gebleven. In de 17e en de 18e eeuw
zijn families als Toe Boecop, Uyterwijck, Morrhe, Glauwe en Van
Twickelo, om maar enkelen te noemen, een grate steun geweest voor
hun katholieke geloofsgenoten.

Geen kerk en geen pastoor
Aangezien Sasbout Vosmeer voornamelijk in het westen van ons land
heeft gewerkt en hij over weinig priesters beschikte, zijn de Kamper
katholieken, nadat hun kerken in beslagwaren genomen, hoofdzakelijk
aangewezen geweest op geestelijken die ook na 1580 in de stad bleven.
Veel konden deze echter niet voor hun geloofsgenoten doen, zij werden
weldra scherp in de gaten gehouden, dat zij niet in 't geheim de mis la
zen of zieken en stervenden voorzagen van de genademiddelen der R.K.
kerk. Daarbij kwam nog, dat de meesten geen inkomsten meer hadden
en moesten leven van een soort pensioen, dat het stadsbestuur zo gena,
dig was hun toe te staan. Het hiervoor benodigde geld werd ruim
schoots gedekt door de inkomsten uit de in beslag genomen kerkelijke
eigendommen en kloosters. Ook de nonnen profiteerden hiervan; deze
werden zelfs niet zonder meer op straat gezet, maar met hun allen on-
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dergebracht in een der kloosters te Brunnepe en daar konden zij dan ge
leidelijk aan uitsterven.
Verscheidene geestelijken, die na de gebeurtenissen van 1580 niet de
stad hadden verlaten, behoorden tot aanzienlijke Kamper families, zoaIs
Hendrick Cannegieter, de gewezen vicarus van het H. Kruisaltaar in de
Bovenkerk en de kapelaan van de O.LV.-kerk Evert Witte. Zij zullen te
veel aan hun geboortestad gehecht zijn geweest. De meesten waren wat
oudere heren, die niet veel fut meer hadden zich intens voor hun ge
loofsgenoten in te spannen en daarbij natuurlijk de nodige risico's te
lopeno
WeI is van Cannegieter bekend, dat hij op een gegeven ogenblik betrapt
werd bij het heirneliik lezen van de mis, waarop deze geestelijke dan
ook prompt de stad werd uitgezet. Maar in 1597 was hij zijn baIling
schap moe en verzocht de Raad eerbiedig te mogen terugkeren, daar hij
spijt had gezondigd te hebben 'tegens 't mandement ende publicatie op
't stuck van de Religie'. Wanneer het stadsbestuur zijn verzoek inwillig
de, beloofde hij zich 'henvorder in aIle stillicheyt' te zullen gedragen.
't Heilige vuur was tijdens zijn ballingschap dus weI geblust.
En de Raad was genadig! Heer Hendrick werd inderdaad toegestaan in
zijn vaderstad terug te keren en gedroeg zich blijkbaar zo goed, dat
hem tien jaar later 'tot alimentatie ende onderholt' een toelage van 100
caroli-gulden werd toegekend. In 1617 werd hij keurig in de Bovenkerk
begraven, waarin trouwens ook Evert Witte een laatste rustplaats yond.
We mogen wel aannemen, dat in de eerste veertig jaar na de grote om
wenteling in 1580, van een regelmatige katholieke zielszorg ook in
Kampen geen sprake is geweest. WeI bezochten zo nu en dan pries
ters uit Zwolle de stad om hun Kamper geloofsgenoten een hart onder
de riem te steken. Daar was in het begin van de 17e eeuw reeds een pas
toor werkzaam en in 1612 had den de Jezuieten daar een statie gesticht.
Zo voelde heer Nicolaas Lonius (Petersen), die in het voorjaarvan 1612
door de Hollandse Zending naar Zwolle was gestuurd, zich nog in dat
zelfde jaar verplicht ook zijn Kamper geloofsgenoten te bezoeken.
Maar dat liep slecht af! Toen hij in een particulier huis de mis opdroeg,
drongen gerechtsdienaren deze woning binnen en verrasten de geestelij
ke in vol ornaat voor het draagbare altaartje. Hij werd op de Hagen
poort gevangengezet, weI spoedig weer vrijgelaten, maar veroordeeld tot
levenslange verbanning uit de stad en het betalen van een boete van 100
oude schilden. Het benodigde geld om hem vrij te kopen, moest natuur
lijk door de Kamper katholieken bijeengebracht worden. Ze zouden op
deze wijze nog vele malen gedwongen worden zo de geldbuidels van
schepenen en raden te spekken!
lets dergelijks overkwam in 1621 de Zwolse Jezuieten pater Adrianus
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Courten, 'een kregel mannetje' volgens pastoor Waayer te Zwolle. Deze
werd in het huis van Jonker van Lievendael gearresteerd, waar hij juist
een zieke het heilig sacrament had toegediend. Een busje met heilige
olie en een hostie verraadden hem. Ook hij werd op de Hagenpoort ge
vangengezet. Tijdenszijn verhoor,gedroeghij zichronduit onhebbelijk en
antwoordde op aIle vragen uitsluitend in het Latijn. AIleen burgemees
ter Tengnagel durfde het aan hem in dezelfde taal van repliek te dienen,
waarop de pater de brutaliteit had op te merken dat deze magistraat
'wel wederom ter schole moghte gaen, om te leeren beter latijn te spre
ken'. Dergelijke opmerkingen werden hem natuurlijk niet in dank afge
nomen en men liet de pater een paar maanden brommen. In de gevange
nis verkondigde hij nog een probaat mid del te weten om de welvaart in
Kampen te bevorderen; de stadsregering moest een hogeschool stichten,
waarvan hij dan rector zou moe ten worden!
Geen wonder, dat deze pater eerst na een half jaar werd vrijgelaten met
de gebruikelijke boodschap: nooit meer terugkomen en 700 Caroli gul
den boete betalen. Zijn gastheer kwam er met 500 gulden af.
Het huis van Jonker van Lievendael schijnt een geliefde plaats van sa
menkomst voor de Kamper katholieken geweest te zijn. Deze verschaf
te kort daarop wederom een andere Jezuietenpater , Tack genaamd, on
derdak, De door deze georganiseerde samenkomst werd niet 'belopen'
zoals men destijds zei, maar toen de Jonker zijn gast naar het veerschip,
dat op Amsterdam voer, bracht, waren beide heren zo dom in het Latijn
met elkaar te converseren. Dit wekte bij sommige cmstanders argwaan
op. Tack werd van het reeds weggevaren veers chip gehaald en op het
stadhuis verhoord. Resultaat het gebruikelijke recept: verbanning uit de
stad en het betalen van een fikse boete, waarvoor de Kamper katholie
ken opdraaiden. Ditmaal echter met tegenzin aangezien het hier niet om
een Zwolse pater ging, maar een uit Holland. Wat had die man in Kam
pen te maken, zij hadden hem niet geroepen!
Al deze activiteiten van priesters, paters maar ook van leken, zoals de
klopjes, vrouwtjes die geheime bijeenkomsten aanzegden, ergerden de
Kamper predikanten natuurlijk in hoge mate en ze gingen er dan ook
flink tegen te keer. Maar hun spiedend oog ontdekte zelfs nog in de 17e
eeuw in hun kerken, waarin ze al tientallen jaren preekten, nog resten
van 'paapse afgoderij'. Zo moesten zij er de Magistraat op attent maken
dat 'in de glasen in de kerckstaende' nog 'grote afgoderije ghesien wert'
en, 0 schande, op de kandelaar van het linnenweversgilde nog het beeld
van de H. Severinus prijkte: 'tot ergernisse van de zwaeken ende vromen
ende verstercinge van de Paepsen en hun afgoderijen'. En zo zullen o.a.
onze mooie gebrandschilderde ramen in de Bovenkerk er weI aangegaan
zijn!
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Maar niet aIleen tegenover de katholieken toonden de predikanten zich
onverdraagzaam. Ook de Doopsgezinden en Lutheranen moesten scherp
in de gaten gehouden worden. Na de te Dordrecht in 1617 gehouden sy
node, kwamen daarbij nog de veroordeelde Rernonstranten, ook weI Ar
minianen genoemd. Na 1620, toen ook in Kampen de Contra-Remon
strantse dornine's de lakens gingen uitdelen, werden geruime tijd 'paep
se en arminiaense vergaderingen' als 'grote stoutichheden' in een adem
genoemd.

In Kampen woont weer een pastoor
Op 13 november 1618 had Philippus Rovenius, die in 1614 Sasbout
Vosmeer als Apostolisch Vicarus was opgevolgd, de Zwolse pastoor
Herkinge uitdrukkelijk ook de zorg over de Kamper katholieken opge
dragen. Maar toen in 1630 geruchten gingen, dat de Jezuieten van plan
waren een statie te Kampen te vestigen, raadde Rovenius, Herkinge aan
deze ongewenste concurrenten voor te zijn, door Of zelf in Kampen te
gaan wonen Of te zorgen, dat deze stad een eigen pastoor kreeg. De
Zwolse geestelijke koos voor het laatste en zo werd in 1630 Philippus
Slachman, een Groninger van geboorte, Kampens eerste pastoor na de
Reformatie .

. Een gemakkelijke taak wachtte hem niet! De 1ge eeuwse pastoor en his
toricus B.P. Velthuysen zag het wel erg zwart in want volgenshem yond
Slachrnan 'slechts verstrooide schapen die, van herder en schaapstal be
roofd, ronddoolden in de wildernis, terwijl jaar op jaar hunne rijen ge
dund werden door roofzieke wolven, die het ene schaap na 't andere
wegsleurden'. Het oude zeer zat bij deze katholiek nog wel diep!
Van een eigen pastorie voor Slachman was natuurlijk nog geen sprake
en weer is het een katholiek gebleven lid van het oude Kamper patrici
aat geweest, namelijk jonker Bosman, die hem onderdak verschafte.
Ruim twee en dertig jaar heeft deze pastoor in Kampen in het geheim
onder de Rooms-katholieken gewerkt. Persoonlijk heeft hij van de zijde
der stedelijke overheid weinig moeilijkheden ondervonden. Velthuysen
gaat zover zelfs te beweren, dat het stadsbestuur tot zijn dood toe in
1662 onkundig zou zijn geweest van zijn verblijf in Kampen. Een on
waarschijnlijk verhaal, in een kleine stad alsKampenkende iedereen el
kaar en natuurlijk wist men heel goed, dat Bosman katholiek was. De
identiteit van de man die meer dan dertig jaar gast was, zal dus heus ook
weI spoedig ontdekt zijn. 't Meest waarschijnlijk is, dat de jonker elk
jaar 'op de juiste plaats' een flinke som geld deponeerde om geenmoei
·lijkheden te krijgen; dergelijke steekpenningen aan overheidspersonen,
waren in het Westen algemeen gebruikelijk. En wat zal er geginnegapt
zijn, toen jonker Bosman in 1662 de heren van het stadhuis met een ef-
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fen gezicht kwam vertellen, dat een van zijn vrienden tijdens de maaltijd
plotseling was overleden en hij daarom verlof vroeg deze in de Boven
kerk te Iaten begraven. Hetgeen hem werd toegestaan en daar yond pas
toor Slachman dan ook zijn Iaatste rustplaats.
Al is deze pastoor persoonlijk buiten schot gebleven , weI werden tijdens
zijn pastoraat nog verscheidene katholieke bijeenkomsten verstoord. De
namen van de betrapte person en zijn bijzonder interessant, gastheren
zijn meestal leden van het oude patriciaat, zoals de Kuynretorffs of de
Glauwe's, de bezoekers behoren veelal tot de kleine burgerij en midden
stand.

De paters Franciscanen vestigen zicn in Kampen
Zeer tot ongenoegen van de Zwolse en Kamper pastoors, vestigden zich
kort na de benoeming van Slachman toch nog paters in Kampen. Het
waren Franciscanen, die zich op oude rechten beriepen, immers in de
Middeleeuwen waren zij een van de belangrijkste kloosterorden van
Kampen geweest.
In 1636 stond Rovenius, min of meer tegen wil en dank, toe dat pater
Henricus Clingiuszich blijvend in Kampen vestigde.Ook over hem ont
fermde zich een jonker, Herman Uyterwijck nam hem in zijn huis op.
Lang heeft deze man het echter niet in Kampen uitgehouden, hij ver
trok weldra naar Franeker. In zijn nieuwe standplaats kreeg deze pater
de reputatie een specialist te zijn in het uitbannen van boze geesten.
Zelfs protestanten riepen zijn hulp in, maar onze pastoor Velthuyzen
vermeldt met voldoening dat hij dezen alleen hielp als zij beloofden zich
te bekeren. Anders moesten zij maar van de duivel bezeten blijven!
Na 1636 werd dus vanuit twee plaatsen missieonder de Kamper katho-
'lieke bevolking bedreven (en een bekeerde protestant was natuurlijk
ook welkom) en wel door een pastoor ten huize van jonkerBosman en
een pater die in de woning van jonker van Uyterwijck gehuisvestwas. In
de toekomst zou dat heel wat problemen geven, want beide partijen
streefden er naar zoveel mogelijk schaapjes te kunnen weiden. Daarbij
kwam nog de vraag, of ook de paters pastorale bevoegdheden bezaten.
Toen pastoor Slachman in 1662 overleed, leidde deze allangsmeulende
rivaliteit tot een openlijk conflikt. De aartspriester van Salland, pastoor
Arnold Waayer, zond Jacobus Verhaer als zijn opvolger naar Kampen.
Geen gelukkige keus, want deze stond niet aIleen als zeer strenge pas
toor bekend, maar w.asook berucht om zijn gebrek aan takt. Op VOOf
afgaande standplaatsen had hij telkens ruzie gemaakt met de Overheid.
Vandaar, dat de meeste Kamper katholieken niets van hem moesten
hebben. Met hulp van pater van der Linden, die zijn concurrent graag
een echec gunde, maakte men hem het leven zo zuur, dat Waayerhem
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spoedig terugriep. De Apostolisch Vicaris Johannes van Neercassel, die
in 1651 Rovenius was opgevolgd, wist to en niets beters te doen dan
twee Zwolse geestelijken, de reeds genoemde Waayer en Come lis Stae
kenburch, te verzoeken voorlopig het Kamper pastoraat waar te nemen.
In de praktijk kwam dit er natuurlijk op neer, dat Van der Linden na
1663 in Kampen vrijwel het rijk aIleen had. Hij kreeg het hierdoor zo
druk, dat zijn orde hem hulp verschafte, eerst in de persoon van pater
Guliemus Coenen, daarna door diens neef Franciscus. Maar deze Fran
ciscus Coenen reed later een scheve schaats en trouwde met een gere
formeerd meisje. In onze tijd geen doodzonde meer, maar luister eens
naar een stem uit de 1ge eeuw en wel van onze goede pastoor Velthuy
sen die over Coenens huwelijk onder meer schrijft 'maar een priester,
die zich zoo zeer vergeet, dat hij zijn priestereer en zijn geloof achter
zijn hartstocht stelt, behoort tot die wezens, voor wie we geen medelij
den kunnen voelen; karakterlozen verdienen slechts verachting'!
Pater Robertus van der Linden zal wel nooit gedroomd hebben, dat hij
nog eens, tijdens een plechtige Rooms-katholieke uitvaartdienst, in de
Kamper Bovenkerk begraven zou worden. En toch is dit wonder ge
schied!

In de Boven- en Broederkerk worden weer missengelezen
In de tweede helft van de 17e eeuw zijn de Kamper katholieken, zij het
dan ook voor een luttel aantal jaren, weer volwaardigeburgers geweest,
die openlijk ter kerke konden gaan. Maar of deze begrijpelijkevreugde
hierover niet zonder een bittere bijsmaakwas, is een andere zaak. Want
hen werd dit niet mogelijk gemaakt door een berouwvolle Overheid,
maar door de vijanden van ons land!
De gebeurtenissen in ons rampjaar 1672 zijn overbekend. De Republiek
werd in dat jaar aangevallendoor vier vijanden: Engeland, Frankrijk, en
de bisschoppen van Munster en Keulen. In zeer korte tijd zagen deze
bondgenoten kans grote gebieden van ons land te veroverenen werden
eerst tot staan gebracht voor de HollandseWaterlinie en de stad Gronin
gen. Reeds in het begin van de oorlog waren Deventer, Zwolle en Kam
pen vrijwel zonder slag of stoot in hun handen gevallen.Kampen kreeg
een Franse bezetting, in Zwolle lagen ook Munsterse troepen.
De nieuwe machthebbers in de bezette gebieden stelden onmiddellijk
alles in het werk om het katholieke deel der bevolking daar in hun oude
rechten te herstellen. In Zwolle kregen de Rooms-katholieken de St.-Mi
chael terug, in Kampen de Boven- en Broederkerk. AIleen de Buiten
kerk bleef in handen der protestanten.
Van alle kanten stroomden geestelijken naar deze steden toe, om het
oude geloof in zijn vroegere luister te herstellen. In Kampen werd op-
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nieuw een pastoor benoemd en de Franciscanen, daar kregen verster
king van een vijftal ordebroeders. Tandenknarsend, maar machteloos,
moesten de Gereformeerde predikanten toezien, hoe zowel in de Boven
als Broederkerk weer altaren werden opgericht en daar weer geknield
werd voor 'paapse afgodsbeelden'. In Zwolle trok in die jaren zelfs een
processie door de straten, de eerste na de Reformatie en het zou ook de
laa tste zijn.
Lang hebben de Kamper katholieken (ongeveer 110 van de bevolking)
niet van deze vrijheid kunnen genieten. Reeds eind 1673 moesten de
Fransen de stad weer verlaten; de Republiek had zich onder de bezielen
de leiding van Willem III staande weten te houden. Voor de katholieken
was het feest toen weer uit, een twijfelachtig feest trouwens want de
bezetters had den aardig huisgehouden en ongehoorde financiele eisen
gesteid.
Na de aftocht van de vijand verlieten de toegestroomde geestelijken
ijlings weer Kampen, maar de paters Proost en Melchior bieven, evenals
de pas benoemde pastoor Gelasius Lavinus. WeI achtten zij het beter
voorlopig maar onder te duiken. Pastoor Lavinus werd een halfjaar la
ter in Zwolle gegrepen en zat een tijdIang op de Diezerpoort gevangen.
Hij keerde niet naar Kampen terug.
En in de Boven- en Broederkerk, ijlings ontdaan van de 'hele paapse
santekraam', dankten de predikanten God niet aIleen voor de wonder
bare redding van het vaderland, maar ook, dat het enige ware geloof
weer van de kansel verkondigd kon worden.
Toch heeft de oorlog van 1672 in het algemeen de positie der Neder
landse katholieken niet geschaad. Repressailles hebben nauwelijks plaats
gevonden. Veel kon men hen ook niet verwijten en van georganiseerde
. collaboratie met de vijand was nauwelijks sprake geweest. Wat dat be
treft hadden heel wat protestanten meer boter op hun hoofd, in het be
gin van de oorlog had de Overijsselse Ridderschap bijvoorbeeld bij ver
drag de bisschop van Munster ais hun wettig heer erkend! AIleen de zeer
protestantse Willem III heeft het de katholieken in zijn graafschap Lin
gen na de oorlog 't Ieven bijzonder zuur gemaakt.

De paters maken ruzie met hun gastheer
Zoals reeds werd vermeld, kwam pastoor Gelasius niet terug en hadden
dus de paters Franciscanen voorlopig weer in Kampen het rijk aIleen
Zij vonden onderdak bij mevrouw van Twickelo. WeI werd hen op 2 oc
tober 1674 door het stadsbestuur aangezegd dat zij daar zo spoedig mo
gelijk hadden te verdwijnen. Waarschijnlijk hield dit verband met het
volgende: in deze tijd kreeg een der paters namelijk hevige ruzie met de
heer van Twickelo. Het fijne van de zaak weten wij helaas niet, maar
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pastoor Waayer, wiens dagboek we nog bezitten, weet alleen te vertel
len, dat pater Gerard van Asten, volgens hem een zachtmoedig mens,
die ook bij de Gereformeerden in een goed blaadje stond, nadat hij me
vrouw van Twickelo de biecht had afgenomen, plotseling zo tegen deze
dame te keer ging, dat deze bijna van haar stokje ging. Welke vreselijke
dingen zij de pater in het oor heeft gefluisterd, is biechtgeheim geble
yen, maar haar man was zo razend, dat hij zijn Franciscanen de deur
wees. Ik vermoed, dat hij het besluit van het stadsbestuur daarna weI
beinvloed zal hebben. Tevens verzocht hij Waayer een pastoor naar
Kampen te sturen, een verzoek waaraan de aartspriester maar al te graag
voldeed, want in Zwolle lag hij zelf voortdurend overhoop met de regu
liere geestelijkheid.
En zo kwam in 1675 pastoor Conradus Voorst naar Kampen. Eerst trok
deze weer bij een adellijke dame in, namelijk bij mevrouw van Oldeneel,
maar om onbekende redenen logeerde hij later bij een gewone burger.
Spijtig voor hem, verzoende de heer van Twickelo zich weer vrij spoedig
met de Franciscanen en bood hen opnieuw gastvrijheid aan. Waarschijn
lijk lag zijn huis op de hoek van de Vcorstraaten de Blauwehandsteeg,
een gebouw, dat nog de naam van Paterskerk draagt. Zo hadden de
Kamper katholieken opnieuw de keus tussen de pastoor en de paters,
met alle gevolgen van dien, want de rivaliteit tussen deze geestelijken
bleef bestaan.

De pastoorskerk wordt gesticht
Heeft het pastoor Theodoor Voorst, de opvolger van zijn broer Conra
dus, ook gestoken, dat zijn concurrent de pater lo behagelijk gehuisvest
was in het mime patriciershuis van de Van Twickelo's, terwijl hij met
een zoveel eenvoudiger onderdak genoegen moest nemen? We kunnen
het niet bewijzen, maar wellicht heeft dit mede een rol gespeeld, toen
Zijne Eerwaarde besloot uit te zien naar een eigen pastorie die tevens
geschikt lOU zijn om er een schuilkerk in onder te brengen.
De tijd was er stellig rijp VOOI. In de tweede helft van de 17e eeuwwa
ren er in onsland tal vandergelijkekerkjes en deOverheidtolereerde ze als
zij van buiten maar niet als zodanig herkenbaar waren. Een stad alsAm
sterdam bijvoorbeeld telde er verscheidene; de meest bekende was wel
het schuilkerkje, aan de Oude Zijds Voorburgwal gelegen, dat in 1663
op de bcvenverdieping van 'het Raantje' werd ingericht en in de volks
mond weldra 'Onze Lieve Heer op Zolder' heette. AIs·een klein,
maar kostelijk museum, is het nog geheel intact.
Veellast hadden deze pastoors dus over het algemeenniet, wel was het
in vele gevallenzaak de schout jaarlijks een flink bedrag in de handen te
stoppen om ongewenst bezoek van hem en zijn rakkers te vermijden.-
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Zo verdraagzaam als in het westen was men in Overijssel in die tweede
helft van de l7e eeuw nog niet, alleen Zwolle was in dit opzicht wel zijn
tijd vooruit. WeI was het hier gebruikelijk geworden om huiselijke ka
tholieke godsdienstoefeningen zonder meer toe te staan, maar wanneer
deze tot een opmerkelijke toeloop leidden, had den de priesters toch
grote kans op huiszoekingen en boeten. De inrichting van een pastorie
en schuilkerkje moest dus in Kampen nogwel met grote omzichtigheid
geschieden.
Mr. Joan Ennema heeft in de Kamper Almanak 1941-'42 uitvoerig ver
haald, hoe dit Kamper schuilkerkje, in de volksmond weldra de Pas
toorskerk genaamd, tot stand is gekomen.
In 1681 zag pastoor Voorst kans om de hand te leggen op een groot
huis, genaamd 'De drie Schelvisschen' en gelegen ongeveer op de hoek
van de Burgwal en de toenmalige Ekstersteeg die later na verbreding
Burgwalstraat zou heten. Ten einde zo weinig mogelijk ruchtbaarheid
aan deze zaak te geven, was jonker Warner toe Boecop zogenaamd als
koper opgetreden, maar deze had het huis onmiddelIijk aan de pastoor
overgedragen, die het vrijwel geheel uit eigen zak ook betaald had. WeI
kreeg hij het voor een prikje, de vorige eigenaars waren overtuigde
katholieken, die wel wat voor de goede zaak over hadden.
Het aangekochte huis was uitermate geschikt om zowel als schuilkerk
en als pastorie te dienen. Het bezat een grote zolderverdieping en had
verscheidene ingangen, die zo nodig ook als vluchtgangen dienst konden
doen. Zo had het bijvoorbeeld een zeer weinig opvallende toegang van
uit de toch al smalle Ekstersteeg via de zogenaamde Rijnvischgang. In
de tegenwoordige R.K.-pastorie hangt nog een afbeelding van dit schuil
kerkje, zoals het er in de 18e eeuw uitgezien moet hebben. Op de voor
grond ziet men de ruimte, bestemd voor de kerkgangers, die ook op de
galerijen plaats konden nemen. Achterin was het priesterkoor, afgeslo
ten door een open balustrade. Boven het altaar hing een beeld van de
gekruisigde Christus, met aan weerszijden daarvan Maria, staande op de
maansikkel en de apostel Johannes met als attribuut een boek. Opval
lend is stellig ook het Alziend Oog boven het driehoekige fronton.
In 1682 konden kerk en pastorie in gebruik worden genomen en in dat
jaar schreef pastoor Waayer bijna triomfantelijk in zijn dagboek 'In het
jaer 1682 den 1 Mey heeft pastoor Conradus Voorst zijn woonstede ge
nomen ill 't huys genaemt De drie Schelvisschen,op den Borgel, dat van
de Catholycken gecocht is, om daer altijdt in te Kercken'. Eerst in
1857 werd dit kerkje verlaten en buiten gebruik gesteld.
Het heeft er al schijn van dat de paters Franciscanen, jaloers als zij altijd
waren op de pastoor, kort daama ook getracht hebben een eigen huis
kerk in eigendom te krijgen. Op 18 augustus 1690 verbood het Kamper
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De Paterskerk in de Voorstraat.
Tekening van A.J. Reijers, juli 1914.
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stadsbestuur 'den Roomschgezinden op poene [straffe] van confiscatie'
het huis van jhr Johan Theodoor toe Boecop achter de Nieuwe Muur,
dus in de Voorstraat, tot een Roomse kerk te maken. Een min of meer
oogluikend getolereerde schuilkerk von den de heren blijkbaar meer dan
genoeg. En ook de pastoor zal er niet rouwig om geweest zijn, dat zijn
concurrenten in dit opzicht de voet dwars werd gezet. Toch moet in het
begin van de 18e eeuw dit huis eigendom zijn geworden van de paters.

De gevolgen van het opheffen van het Edict vanNantes
Hoewel de oorlog van 1672 de Nederlandse katholieken wemig ge
schaad heeft, laaide toch in de tachtiger jaren van de 17e eeuw de haat
tegen alles wat paaps was nog een ogenblik hoog op. De voornaamste
oorzaak daarvan waren de gebeurtenissen in Frankrijk, waar Lodewijk
XIV, vooral onder invloed van zijn maitre sse Madame de Maintenon, in
deze jaren de protestanten in zijn land, daar Hugenoten geheten, op
schandelijke wijze deed vervolgen. Een hoogtepunt bereikten deze ver
volgingen met de opheffing van het Edict van Nantes, dat eertijds de
Franse protestanten godsdienstvrijheid garandeerde. Bij duizenden ver
lieten daarna de Hugenoten dit land, de meesten vluchtten naar de
Republiek en Brandenburg. Wie bleef en zich niet wilde laten bekeren,
wachtte de galeien. Daarbij kwam nog, dat in die tijd een katholieke
vorst de troon van Engeland besteeg, zodat men in de Europese landen
met een overwegend Protestantse bevolking, vreesde voor een katholie
ke kruistocht. Ook in de Republiek nam hierdoor de angst voor het
katholicisme weer toe en de talrijke refugies wakkerden de haat tegen
dat geloof natuurlijk zoveel mogelijk aan.

Ook de Kamper katholieken ondervinden daarvande weerslag
Onder deze omstandigheden is het begrijpelijk dat in Kampen, waar
zich eveneens Hugenoten hadden gevestigd, in deze jaren een opleving
van de anti-katholieke gevoelens te constateren valt. In 1683 drongen
de schout en zijn rakkers het huis van pastoor Voorst binnen en brach
ten tevens een ongewenst bezoek aan mevrouw Van Twickelo, waar de
Franciscaner pater Ludovicus de Fraye weer onderdak had gevonden.
Gelukkig waren beide geestelijken afwezig, maar de Kamper katholie
ken kregen weer een hoge boete te betalen.
Een jaar later werden opnieuw beide huizen belopen. Bij mevrouw Van
Twickelo werd een vreemde pater aangetroffen 'in sijn rock en muylen'.
Tot grote vreugde van het toegestroomde publiek werd deze zo, half
aangekleed, naar het stadhuis opgebracht. Met de pastoor had men meer
clementie, deze mocht zich ten minste nog fatsoenlijk aankleden voor
hem een dergelijk lot wachtte. Beiden moesten een nacht op de Hagen-
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poort doorbrengen en werden daarna elk tot een boete van 100 rijks
daalders veroordeeld. Over ballingschap werd ditmaal niet gesproken,
maar in 1686, dus een jaar na de opheffing van het Edict van Nantes,
was het stadsbestuur rninder mild. Zowel pastoor Voorst als pater de
Fraye werden opgepakt, naar het stadhuis gebracht en levenslang ver
bannen.
Waarschijnlijk aIleen maar om de publieke opinie tegemoet te komen,
want de Fraye bleef 'stillekens' waar hij was en pastoor Voorst vertrok
weI heel demonstratief met het veers chip naar Amsterdam, maar was na
drie weken weer op zijn post! Het stadsbestuur had zijn melkkoetjes
weer terug! In 1687 ontstond een geweldige deining, toen de predi
kanten er achter kwamen, dat pastoor Voorst een kind gedoopt had
waarvan de vader Petrus Willemsen katholiek was, maar de moeder Eva
Jansz. gereformeerd. De dornine's eisten, dat de pastoor onmiddellijk
opgepakt zou worden, maar toen de gerechtsdienaren zijn huis binnen
drongen, bleek de vogel te zijn gevlogen. Ais buit namen zij wel mee,
zoals Waayer spijtig opmerkt 'vijf schoone casuifels en een groote kelck'.
De volgende dag was Voorst zo verstandig uit eigen beweging naar het
stadhuis te gaan, waar hij eerlijk zijn misdaad bekende. De magistraat
paste weer het bekende recept toe: een nachtje Hagenpoort, een ge
ducht standje en de gebruikelijke 100 rijksdaalders boete. Over verban
ning werd maar niet gesproken, de heren wisten dat dit toch maar niet
een schertsvertoning zou worden.

Hoe anti-katholiek de Kamper bevolking in die jaren was, bleek bij de
begrafenis van pastoor Voorst in 1690. Hoewel deze expres 's avonds
laat plaats zou vinden om demonstraties te vermijden, dromde uren

, daarvoor al een grote mensenmenigte voor de kerkdeuren van de Boven
kerk om te beletten, dat de pastoor daar zijn laatste rustplaats zou vin
den. Met getrokken degens moesten de schouten bij nacht verhinderen,
dat de omstanders zich van de lijkkist meester maakten.
Maar in de Republiek was de anti-katholieke stemming toen aI over haar
hoogtepunt heen. Willem III had zijn katholieke schoonvader van de
troon gestoten en Frankrijk was in de verdediginggedrongen.
Uit een rapport van de Apostolisch vicaris Petrus Godde, dat deze in
1700 naar Rome stuurde, blijkt duidelijk, dat de meeste Nederlandse
gewesten een grote vrijheid op godsdienstiggebied genoten. De Aposto
lisch vicaris zelf werd door de Staten erkend als een officieel persoon
en stond aanhet hoofd van niet minder dan 340 wereldlijke geestelijken,
verdeeld over 276 staties of parochies. Daarnaast waren in de Republiek
nog 130 reguliere geestelijken werkzaam. AIleenin Gelderland en Over
ijsselverkeerden de katholieken in een wat ongunstiger positie.
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Zo brak na 1690 ook voor de Kamper Rooms-katholieken een rusti
ger tijd aan, de opvolgers van pastoor Voorst, eerst zijn broer Willem
(1690-'92) en daarna Gerardus Scheunignh (1692-1702) hebben weinig
of geen last van de zijde der Stedelijke Overheid gehad.

Het Jansenisme brengt verdeeldheid
In het begin van de 18e eeuw werd katholiek Nederland door een
schisma bedreigd. Tal van wereldlijke geestelijken waren toen aanhan
gers van het zogenaamde Jansenisme, dat echter vooral door de Jezu
ieten fel werd bestreden.
Het Jansenisme heeft zijn naam te danken aan de Ieperse bisschop Cor
nelis Jansenius, die in 1638 stierf. Deze man was een groot bewonde
raar van de kerkvader Augustinus en kwam bij de studie van diens wer
ken tot de overtuiging, dat deze Augustinus een heel aparte genadeleer
had ontwikkeld, die hem bijzonder aantrok. Zijn gedachten schreef hij
neer in een boek 'Augustinus' genaamd, dat echter eerst twee jaar na
zijn dood werd gepubliceerd. Rome veroordeelde dit werk spoedig als
ketters, maar toch kregen de Jansenisten zowel in Frankrijk als in de
Zuidelijke Nederlanden grote aanhang. Hoewel de paus in 1653 het
Jansenisme nogmaals veroordeelde, bleef toch deze stroming de katho
lieke kerk verdeeld houden, daar tal van wereldlijke geestelijken het
bleven verdedigen. De Jezuieten daarentegen, moesten er niets van heb
ben.
Ook in de Republiek waren vele seculiere geestelijken Jansenist en de
tegenstellingen daar bereikten een hoogtepunt, toen bleek, dat ook de
Apostolisch vicaris Petrus Codde, opvolger van Neercassel, een over
tuigd aanhanger van deze richting was. In 1704 werd deze daarom door
de Paus afgezet. WeIverloor het Jansenisme in ons land toen snel ter
rein, maar een klein getal van zijn aanhangers weigerden de afzetting
van Codde te erkennen en gingen in 1723 er toe over op eigen houtje
een opvolger voor hem te benoemen, die natuurlijk niet door Rome
werd erkend. Zij stichtten de nog bestaande kerk der Cleresie, later
Oud-katholieke kerk geheten. Een gevolgvan deze gebeurtenissen is ge
weest, dat de Paus na 1727 geen Apostolisch vicaris meer benoemde,
maar de pauselijke internuntius te Brussel, een Italiaan dus, hoofd van
de Hollandse Zendingwerd. Veel elan ging er daarna niet meer van uit.
Ook in Kampen heeft het Jansenisme verdeeldheid gebracht. Pastoor
Scheuningh was deze richting zeer toegedaan en aanvankelijk ook zijn
opvolger Cornelis Maquis. De paters hebben er van geprofiteerd, want
evenals de Jezuieten, moesten ook dezen niets van het Jansenisme heb
ben. Maar de eenheid bleef hier uiteindelijk toch bewaard. De opvolgers
van Maquis, de pastoors Abundus Haanstra (1711-1718), Johannes Ra-
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minck (1718-'19) en Josephus Nieman (1719-1722) waren in de ogen
van Rome weer goede katholieken.

V De Kamper katholieken in de 18e eeuw

Van 'bijwoners' tot 'inwoners'
In zijn magistraal werk 'Geschiedenis van het katholicisme in noord
Nederland' karakteriseert Rogier de positie van de katholieken in de
17e eeuw in ons land als die van 'bijwoners'. Zijn gedachtengang vol
gend, zou men in de 18e eeuw van 'inwoners' kunnen spreken. In de
Middeleeuwen waren 'inwoners' lieden die nog niet het burgerrecht
hadden verworven, maar wel op een zekere bescherming van de zijde
van het stadsbestuur konden rekenen. Min of meer is zo ook de positie
der Noord-Nederlandse katholieken in de 18e eeuw geweest. Officieel
golden voor hen nog tal van beperkende bepalingen, maar in de praktijk
lichtte men daar steeds meer de hand rnee. De samenlevingveranderde,
zij werd minder vurig Calvinistischen de gegoedeburgerij kwam steeds
meer onder de invloed van de zogenaamde Verlichte Denkbeelden en het
rationalisme.
Ook in Overijsselis dit merkbaar. In een stad als Zwolle bijvoorbeeld,
konden katholieken reeds van 1661 af het burgerschap verwerven,mits
zi] twaalf jaar in deze stad gewoond hadden en uit de Republiek afkom
stig waren. In de 18e eeuw zien wij hen daar dan ook een rol spelen in
de ambachtsgilden en winkelnering bedrijven. In Haaksbergenverrees in
1740 een echte katholieke kerk met uitspringend koor en een bijbe
horende pastorie. WeI eiste de Classisvan de Staten van Overijsselon
middellijke sloping, maar ze kreeg niet eens antwoord op haar woedend
protest.
Ook in een stad als Kampen werd in de 18e eeuw steeds meer de hand
gelicht met aIle bestaande beperkende bepalingen die daar voor de
katholieken en protestantse dissenters golden.
Typerend voor de veel mildere houding van het stadsbestuur ten op
zichte van de laatstgenoemde groep is een resolutie van 27 januari 1724,
waarbij de magistraat de kerkeraad van de Nederlands Gereformeerde
gemeente gelastte de eis te laten vallen dat kinderen, geboren uit een
huwelijk van een doopsgezinde en een gereformeerde, beslist gerefor-
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meerd gedoopt moesten worden. Integendeel, de kerkeraad wordt op
het hart gebonden de ouders, wat het dopen van hun kinderen betreft,
geheel vrij te laten. Maar dit gold nog niet voor katholieken! WeI was
het bestaan van de Pastoors- en Paterskerk algemeen bekend,
iedere straatjongen wist de huizen aan te wijzen waar regelmatig de
Roomse mis werd gelezen.
Toch moeten de katholieken het niet te dol maken. In 1722 werd
Franciscus Kemmelaer pastoor van Kampen. Hij bleek al spoedig een
fanatiek man te zijn, die zich niet bepaalde tot zijn geloofsgenoten,
maar ook onder de Gereformeerden zieltjes trachtte te winnen. En dat
ging toch de Stedelijke Overheid te ver. In een resolutie van 6 maart
1731 staat te lezen, dat de Raad 'menigvuldige clachten over de quade
conduites en gedrag van enen Franciscus Jacobus Kemmelaer, Rooms
priester in de Rhijnvisging' ter ore is gekomen. Deze zou zich onder
andere bezig houden met het 'seduceren (verleiden) van Gereformeerde
menschen tot de paepsche religie, dopen van derzelver kinderen ...'.
Daarom werd besloten Kemmelaer een geducht standje te geven en hem
aan te zeggen, dat hij bij herhaling van dit wangedrag verbannen zou
worden. Reeds het volgende jaar vertrok deze naar Duitsland, waar hij
door bandieten werd vermoord.
Een van zijn opvolgers was Gerardus Mulders (1738-1759) die niet aIleen
een goede pastoor voor zijn parochianen is geweest, maar tevens een man
was met een grote culture le belangstelling. Hij moet een echte biblio
phiel zijn geweest en bezat kostbare incunabelen waaronder een unieke
BibliaSacra uit 1480, afkomstig uit het in 1580 verwoeste Karthuizer
klooster op de Zonnenberg te -Usselmuiden. Zijn gehele bibliotheek,
met inbegrip van zijn kostbare muntenverzameling vermaakte hij aan
zijn parochie, maar zijn opvolgers hebben helaas niet de waarde van al
deze schatten ingezien. Een groot gedeelte werd in de loop der tijden
verkwanseld, het restant kwam eerst in het Groot-seminarie te Rijssen
burg terecht, maar werd na de opheffing van deze instelling over ver
schillende bibliotheken verspreid. De Biblia Sacra verbrandde waar
schijnlijk tijdens het bombardement van Nijmegen in de Tweede Wereld
oorlog. Tijdens zijn pastoraat werd de Pastoorskerk geheel verbouwd en
van galerijen voorzien, een bewijs dat zijn parochie bloeide.
Hoe goed zijn verhouding met het stadsbestuur was en ook hoezeer de
tijden waren veranderd, blijkt wel uit zijn verzoek aan de ~Raad een or
gel in zijn kerk te mogen plaatsen, waarop zeer welwillend werd gerea
geerd. Niemand minder dan de bekende Groningse Orgelbouwer Antho
ni Hinsz, kreeg de opdracht, die het in 1751 afleverde, Drie jaren later
zou deze zelfde Hinsz het prachtige orgel, bestemd voor de Buitenkerk,
bouwen.
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In het parochiale archief berust nog een lijst van personen die geld
schonken om de aanschaf van het orgeltje in de Pastoorskerk mogelijk te
maken. Opvallend is het vrijwel ontbreken van adellijke namen. Men
krijgt de indruk dat de Pastoorskerk hoofdzakelijk bezocht werd door
eenvoudige lieden en middenstanders. Uit de doop- en trouwboeken
van de Paterskerk daarentegen blijkt, dat de deftige lieden zich vooral
bij de paters thuisvoelden. Het oude katholieke Kamper patriciaat
sterft echter aan het einde van de 18e eeuw uit of vertrekt uit de stad.
Na de dood van Mulders, werd Jacobus van Berckel pastoor. Deze kun
nen we beschouwen als de geestelijke vader van het latere R.K. weeshuis
dat in 1803 werd gesticht. Op een andermans naam (als een niet erkend
kerkgenootschap, mocht de parochie zelf geen bezittingen hebben)
kocht van Berckel een aantal huisjes om zo een fonds te stichten, dat
later gebruikt zou kunnen worden voor een eigen verblijf voor de Kam
per katholieke wezen.
Deze pastoor moest ervaren, dat de oude plakkaten wel vergeeld, maar
toch nog gelezen konden worden. Op 26 maart 1778 nam de Raad een
resolutie aan, waarbij de Rooms-katholieke geestelijken ernstig gewaar
schuwd werden om geen kinderen of voorkinderen uit gemengde huwe
lijken in de roomse leer op te voeden of te onderwijzen. Een week later
werden de Kamper predikanten nog eens ingescherpt er speciaal op te
letten 'dat de kinderen uit zodanig ongelijke huwelijken in den Gerefor
meerde godsdienst zouden worden opgebracht en onderwezen'.
Gemengde huwelijken, (door pastoor Doorenweerd 'gespikkelde huwe
lijken' genoemd) hoelang zijn deze niet voor beide partijen een pro
bleem geweest, vooral wanneer daaruit kinderen werden geboren!
Eerst in deze tijd begint men dit verschijnsel gelukkig wat minder dog
matisch en meer van de menselijke kant te benaderen.
Pastoor van Berckel overleed in 1779 aan de pest. Onder zijn opvolger
Lambertus Nieuwenhuys laaide nog eenmaal de steeds smeulende vete
tussen de pastoor en de paters hoog op. De aanleiding daartoe was een
ruzie tussen pastoor Nieuwenhuys.en zijn eigen parochianen. Nieuwen
huys was een voortvarend man. Hij stelde een kerkbestuur in, dat onder
zijn leiding een inventaris moest maken van aIle bezittingen van de paro
chie. Enthousiast begon hij tevens aan een grondige verbouwing van zijn
pastorie en kerk. Maar hij nam te veel hooi op zijn york en stak zich
daardoor op een gegeven ogenblik zo diep in de schulden, dat een
faillisement dreigde. De Pastoorskerk dreigde zelfs verkocht te moeten
worden. Redding bracht een rijke Zwolse katholiek, die een lening ver
strekte, maar wel een jaarlijkse aflossing van minstens f 500 eiste.
Goede raad was duur! Pastoor Nieuwenhuys besloot zijn parochianen
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toen maar een fikse jaarlijkse hoofdelijke omslag op te leggen en ver
hoogde tevens de huur der zitplaatsen in zijn kerk. Maar toen was
de boot aan! Zijn toch al uitgebeende parochianen namen dit niet en lie
pen in grote get ale over naar de Paterskerk, waar pater Adams hen met
open armen ontving.
De Pastoorskerk dreigde nu toch ten onder te gaan en in zijn wanhoop
wendde Nieuwenhuys zich tot het stadsbestuur, opdat deze de desertie
zou verbieden. Hij beriep zich daarbij op een oude overeenkomst
tussen de Kamper reguliere en seculiere geestelijkheid, waarbij bepaald
was 'dat men over en weer zoude behouden die leeken, welke bij hen
ter kerke quamen'. Het stadsbestuur stelde de pastoor in het gelijk,
maar pater Adams was niet voor een gat te vangen. Hij protesteerde
tegen de beslissing van de Raad en zette Nieuwenhuys opnieuw een hak,
door naast de gebruikelijke hoogmis, op Zon- en feestdagen in zijn kerk
ook nog een vroegmis te laten lezen. Een recht dat tot nu toe alleen de
pastoor was voorbehouden.
Om een lang verhaal kort te maken, beide partijen bleven de Magistraat
met verzoekschriften bestoken en de Kamper katholieken waren in twee
partijen verdeeld die elkaar het leven zo zuur mogelijk maakten.
Uiteindelijk trok pastoor Nieuwenhuys toch aan het langste end. Op
30 maart 1786 gebood het stadsbestuur 'dat de respectieve diensten in
de beide Roomsche kerken zullen moe ten worden gehouden op die
tijden en in manieren, als zulks van ouds gebruikelijk is geweest'. Pater
Adams moest dus het laten lezen van vroegmissen weer staken. Maar
zolang Nieuwenhuys leefde, keken de pastoor en de pater elkaar niet
meer aan. Pas toen de eerstgenoemde in 1796 stierf, verzoende Adams
zich met diens opvolger Matthias de Wit en keerde de vrede terug. In
verb and met het hier verhaalde, is het natuurlijk zeer opmerkelijk dat
beide partijen hun geschillen aan het Kamper stadsbestuur hebben voor
gelegd en niet aan hun kerkelijke superieuren, zoals de aartspriester van
Salland of de overste der Franciscanen.
Reeds voor de dood van pastoor Nieuwenhuys in 1796, hadden er in
1795 in ons land grote politieke veranderingen plaats gevonden
die ook op maatschappelijk gebied een totaal nieuw tijdperk in
luidden. In 1794 was een Frans leger, bezield met revolutionaire denk
beelden, ons land binnengetrokken, waarna de oude Republiek ineen
stortte en herrees als Bataafse Republiek. Deze revolutie zou ook voor
de positie van de katholieken in ons land van grote betekenis blijken te
zijn. Maar voordat hierop nader wordt ingegaan, eerst iets over de ge
schiedenis der Buitenkerk in de 17e en 18e eeuw.
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VI De Buitenkerk tijdens de reformatie

Na de gebeurtenissen van 1580, werd natuurlijk ook uit de O.L.V.-kerk
alles verwijderd wat herinnerde aan de Rooms-katholieke eredienst. De
altaren, minstens vijftien in getal, werden gesloopt, de heilige beelden
kapot geslagen evenals schilderijen en drieluiken met een volgens de
protestanten verdachte religieuze strekking. En de witkwast werd over
menig interessante muurschildering gehaald. Nu Gods Woord en niet de
eredienst in het midden kwam te staan, stelde men heel wat minder
hoge eisen dan vroeger aan de inwendige versiering van het gebouw.
Soberheid overheerste van nu af aan, hoewel het toch een misvatting is
te denken, dat onze 17e eeuwse protestantse kerken slechts kale, koude
ruimten waren. Preekstoel en banken, vaak fraai gebeeldhouwd, kope
ren kronen, wapen-rouw- en psalmborden, kostelijke orgelfrarrten, gaven
weI degelijk aan deze kerken een eigen charme.
Uiterlijk bleef het gebouw, nu consequent Buitenkerk genoemd, vrijwel
ongerept en het scheen of de fiere toren, destijds de hoogste van Kam
pen, al deze veranderingen onbewogen over zich heen zou laten gaan.
Maar zo onbewogen stond hij daar toch niet. Aan het einde van de
16e eeuw begon hij te hellen, een gevolg van een onvoldoende fundering
in een te slappe ondergrond, een kwaal, waaraan zo menig Kamper mo
nument in de loop der tijden is gaan lijden.
In 1607 leidde dit scheefstaan tot een catastrofe! Op een kwade nacht
stortte de bovenste verdieping met het klokkenhuis naar bene den. De
ravage was enorm, niet alleen de toren was zwaar beschadigd, maar ook
de kerk zelf en de huizen in de onmiddellijke omgeving hadden grote
schade op gelopen.
Aan heropbouw viel voorlopig niet te denken, eerst moest het restant
van de toren weer in zijn lood worden gebracht. Nadat de toren 'gericht'
was, begon men met het herstel. De financiering baarde grate zorgen en
daarom besloot het stadsbestuur de St.-Geerstruidenkerk in de Boven
Nieuwstraat af te breken en het vrijkomende materiaal voor de opbouw
van de toren te gebruiken. Ook werden alle opbrengsten van de ecle
siastieke goederen uit het jaar 1609 en de inkomsten uit het voormalige
Karthuizerklooster op de Zonnenberg voor dit doel gereserveerd.
Aanvankelijk schijnt het wel de bedoeling te zijn geweest, de toren
weer in zijn oude glorie te herstellen, Een zekere Mr. Hendrick, woon
achtig te Amsterdam (mogelijk de beroemde architect Hendrick de
Keyser), kreeg opdracht een ontwerp voor een algehele restauratie te
maken. Maar dit plan is helaas nooit uitgevoerd. Niet aIleen bleek het
te kostbaar te zijn, maar het overgebleven stuk van de toren begon op-
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De toren van de Buitenkerk omstreeks het midden van de 17e eeuw.
(Fragment plattegrond, uitgave Covens en Mortier, naar Joh. Blaeu]
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nieuw uit zijn lood te geraken. Mr. Hendrick heeft weI zijn ontwerp in
geleverd, maar het is nimmer gerealiseerd en het is zelfs de vraag of de
man ooit zijn honorarium heeft ontvangen.
Omstreeks 1620 schijnt men aIle hoop te hebben op te geven de toren
zijn oude luister en hoogte terug te geven. Het stadsbestuur besloot
zelfs in dat jaar het herstelde deel weer gedeeltelijk af te breken teneinde
de toren daarna 'tot behoorlijke hoogte' op te bouwen. Dit betekende,
dat alleen de drie onderste geledingengehandhaafd bleven. Zelfs van de
spits zag men af, het platte dak werd alleen omgeven door open galerij,
zoals op de plattegronden van Bleau duidelijk is te zien. De derde ge
Ieding werd nu als klokkenhuis ingericht, waarvoor de Kamper gieter
Kiliaen Wegewaert een drietal fraaie klokken goot, terwijl Mr Hansvan
Norenberch het uurwerk leverde.
Maar wie dacht, dat nu aIle ellende weI voorbij zou zijn, had het toch
mis! Hoewel danig ingekort, begon de toren opnieuw scheef te staan en
hij niet alleen, ook de toren van de Bovenkerk bleek aan deze kwaal te
lijden. Daar men opnieuw rampen vreesde, vroeg de Kamper Magistraat
in 1647 een drietal deskundigen om advies.Een van hen was de bekende
waterbouwkundige Jan Adriaensz. Leeghwater, een veelzijdigman die
ook als architect bekendheid had verworven. Erg optimistisch waren
deze heren niet. De toren van de Bovenkerk achtten zij reddeloos ver
loren, maar die van de Buitenkerk was wellicht nog 'te salveren', dat wil
zeggen te redden. Maarhet aanbrengen van een nieuwe fundering en het
rechtzetten zou weI 18000 caroliguldens kosten en zoveel geld was er
niet. Het stadsbestuur besloot daarom de zaak maar te laten zoals zij
wasin dehoop, dat beide torens tot rust zouden komen. Maar dat deden
zij natuurlijk niet en omstreeks 1683 was hun toestand zo precair, dat
men zelfs aan afbreken ging denken.
Een zekere Mr Jan de Jonge, Mr timmerman te Amsterdam, heeft toen
redding gebracht. Op 7 mei 1683 sloot deze met de stad Kampen een
contract,. waarbij hij op zich nam de toren van de Buitenkerk weer
recht te zetten. De Jonge raamde de kosten globaal op ruim 15000 car.
gulden. Met veel moeite, slaagde het stadsbestuur erin dit geld in Am
sterdam te lenen. In ruim zes maanden tijds is de Jonge er inderdaad in
geslaagdde Buitentoren weer in zijn lood te brengen en zonder morren
betaalde de magistraat de kosten die ruim 19000 car. gulden bleken te
bedragen, want de oorspronkelijke begroting werd, zoals dat gewoonlijk
gaat, met een flink bedrag overschreden. Twee jaar later zou de Jonge
er ook in slagen de toren van de Bovenkerk te redden, nadat de Raad
reeds in principe had besloten, deze gedeeltelijk af te breken! Geen
wonder, dat het Kamper stadsbestuur de wens van De Jonge om onder
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de toren van de Bovenkerk begraven te worden, gaarne inwilligde. En
aldus is ook later geschied!
In de loop van de 17e en 18e eeuw zijn er ook herhaaldelijk fikse be
dragen uitgegeven om de kerk zelf te repareren. Echt verknoeid is ze
daarbij gelukkig nooit, zodat het weinig zin heeft om hier diep op in te
gaan. In het midden van de 17e eeuw heeft zij blijkbaar nog eens een
grote beurt gehad: er kwam een nieuwe preekstoel en de Kamper schil
der Claes Bellekin versierde gewelven met fraaie motieven. Een eeuw
later {l754) werd de kerkverrijktmet een vernieuwd orgel, gebouwd door
de reeds bij de Pastoorskerk genoemde Groningse orgelbouwer Antho
nie Hinsz, waarbij deze gebruik maakte van onderdelen van het oude
orgel. Ik prijs mij gelukkig, dat elders in dit boekje de heer van der Harst,
een opstel heeft willen wijden aan dit orgel, dat nog steeds een pronk
stuk van de kerk is.
Tegen het einde van de 18e eeuw is het snel bergafwaarts met onze Bui
tenkerk gegaan. Na 1790 werd er nauwelijks meer in gepreekt en werd
zij hoofdzakelijk voor begrafenissen gebruikt. Zo heel verwonderlijk is
dit niet. Het kerkbezoek liep in die jaren achteruit en de zoveel gun
stiger gelegen Boven- en Broederkerk boden de gelovigen ruimschoots
plaats. Het voor reparatie en onderhoud bestemde geld werd daarom
voornamelijk voor deze twee laatstgenoemde kerken gebruikt. De Bui:
tenkerk werd een echt stiefkind!
Het jaar 1795 is wel een diepte punt in haar geschiedenis geweest. Eerst
diende zij vluchtende Engelse en Pruisische troepen als paardenstal,
daarna gebruikten de zegenvierenden Fransen haar voor hetzelfde doel,
Geen wonder dat pastoor Doorenweerd, toen koning Lodewijk hem
deze kerk aanbood, smalend over 'een hoop stenen' sprak.

VII De Buitenkerk wordt aan de katholieken teruggegeven

Gevolgenvan de omwenteling in 1795
Na de val van de oude Republiek in 1795 von den in ons land, dan
Bataafse Republiek geheten, grote veranderingen plaats. De in het al
gemeen democratisch denkende Patriotten die veelal tot de gegoede
burgerij behoorden, kregen het voor het zeggen, waardoor tal van ver
ouderde instellingen en bepalingen opgeruimd of geschrapt konden wor
den. De grondwet van 1798 gaf ons land een nieuw gezicht! Zo verloor
bijvoorbeeld de oude staatskerk al haar voorrechten, volledige gods
dienstvrijheid werd gegarandeerd en iedere burger kon, ongeacht zijn
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geloof, openbare ambten bekleden. Dit hield onder meer in, dat de
Nederlandse katholieken, na eeuwen achterstelling, zich nu als vol
waardige burgers mochten beschouwen. Ook in de politiek konden zij
nu eindelijk weer een rol spelen, waarvan velen gretig gebruik maakten.
Tal van Nederlandse katholieken hadden graag gezien, dat de R.K. ker
kelijke hierarchie in ons land zou worden hersteld. De Nationale Ver
gadering had in 1795 begrip voor dit verlangen, maar de toenmalige Paus
schoof de zaak op de lange baan, misschien uit vrees voor een oplevend
Jansenisme.
Maar met deze scheiding tussen Staat en Kerk waren nog niet aIle pro
blemen op dit terrein opgelost. Wat moest bijvoorbeeld met de bezit
tingen van de voormalige heersende kerk gebeuren? De grondwet van
1798 bepaalde, dat al haar eigendommen, dus ook de kerkgebouwen,
voor zover dezen niet na de Reformatie verworven waren, ter beschik
king gesteld zouden worden van de plaatselijke overheden. Deze moes
ten die bezittingen dan maar zo eerlijk mogelijk onder de verschillende
godsdienstige gezindten ter plaatse verdelen. WeI werden hierdoor in'
het zuiden van ons land tal van kerken definitief aan de katholieken
teruggegeven, maar ten noorden van de Moerdijk kwam van deze ver
deling niet zo heel veel terecht.
In 1801 werd zelfs bepaald, dat elk kerkgenootschap onherroepelijk in
het bezit zou blijven van wat het in het begin van deze eeuw bezat!
Zo bleven in het noorden van ons land de meeste voormalige katholie
ke kerken in protestantse handen. Maar 'onherroepelijk' is in de ge
schiedenis een groot woord, zoals nog zal blijken!

De positie derKamper katholieken na 1795
Oak de Kamper Rooms-katholieken hebben natuurlijk geprofiteerd
van de Bataafse omwenteling. Godsdienstvrijheid was hun, zoals we
weten, allang oogluikend toegestaan, maar nu konden zij eveneens open
bare ambten bekleden en zich op politiek gebied doen gelden. WeI is
echter opvallend dat ondanks hun sobere behuizing, de Kamper katho
lieken tijdens de Bataafse republiek geen van hun oude kerken hebben
teruggekregen.
Men krijgt ook niet de indruk, dat zij daar aanvankelijk erg op gebrand
waren. Voor katholiek Kampen was het al een heIe belevenis, dat tij
dens het pastoraat van Matthias de Wit in 1803 een eigen weeshuis kon
worden gesticht door de aankoop van een huis, gelegen op de hoek van
de Oudestraat en Botervatsteeg_ tegenover de kazeme. En daarbij blijkt
hoezeer de tijden veranderd waren!
Om de aankoop van dit huis mogelijk te maken, schonk het stadsbe
stuur f 1000 en een collecte voor dit doel werd door aIle Kamper pre-
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dikanten warm aanbevolen. De opening van dit weeshuis was een hele
gebeurtenis! Half Kampen liep uit, toen de 17 weeskinderen onder ge
leide van hun 'vader en moeder' in optocht naar de Paterskerk in de
Voorstraat trokken, waar een H. Mis werd opgedragen en pater Adams
'een schone predicatie' hiel. De kleine schuilkerk was tjokvol, want
menig protestant maakte van de gelegenheid gebruik om ook eens zo'n
roomse dienst mee te maken. Ongetwijfeld in de hoop in de toekomst
nog meer financieel steun van de Overheid te krijgen, verzocht men
het stadsbestuur de eerste regenten te benoemen. Zij voelde daar aan
vankelijk weinig voor, maar zwichtte tenslotte toch. Een situatie die
tot 1912 gehandhaafd bleef, daarna kwam het benoemingsrecht aan de
Utrechtse aartsbisschop.
Het R.K. weeshuis bleeftot 1851 gevestigdin de Oudestraat, daarna werd
een perceel in de Boven Nieuwstraat betrokken. Maar toenin de twintig
ste eeuw het aantal wezen steeds meer terugliep, verkocht men dit huis
aan het Groene Kruis en werden de pupillen elders ondergebracht.

Pastoor Doorenweerd en de teruggave van de kerk
In 1808 stierf pastoor de Wit. Hij werd opgevolgd door Bartholomeus
Doorenweerd, een van de interessantste pastoors die Kampen ooit heeft
gehad. Deze geestelijke werd op 28 mei 1767 te Zwolle geboren, door
liep eerst de Latijnse school te Kevelaar in Duitsland, waarna hij een
priesteropleiding te Douay in Frankrijk kreeg. Na te Rheine aan de
Ems de priesterwijding te hebben ontvangen, stond hij o.a. 12 jaar op
het eiland Schokland en werd in 1808 tot pastoor van Kampen be
noernd. Doorenweerd, een man met een brede blik en grote eruditie,
heeft zijn belevenissen als pastoor op Schokland en te Kampen in een
driedelig dagboek vastgelegd, dat gelukkig bewaard is gebleven, Het
eerste deel geeft vooral interessante informatie over de toenmalige
sociale en religieuze toestanden op het eiland Schokland, de overige
delen zijn aan zijn verblijf in Kampen gewijd.
Een hoogtepunt hierin is zijn uitvoerig verhaal over de teruggavevan de
Buitenkerk aan de katholieken en zijn vele moeilijkheden daarna met
het stadsbestuur vanKampen.
In 1806 was Lodewijk Napoleon, een broer van de grote keizer, koning
van Holland geworden. Hij was na Philips II de eerste katholieke vorst
die over ons land regeerde. Een sterke persoonlijkheid was Lodewijk
stellig niet, maar hij meende het goed met de Nederlanders en had, het
geen weI te begrijpen was, speciale belangstelling voor zijn katholieke
onderdanen. Tijdens zijn reizen door de provincie schonk hij zo nu en
dan, tot grote schrik vaak van de autoriteiten, een kerk weg aan slecht
behuisde katholieken.
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In 1809 bracht Lodewijk, vergezeld door zijn minister van Binnenlandse
zaken en Eredienst Mr J .H. Mollerus, ook een bezoek aan Overijssel,
waarbij tevens Kampen zou worden aangedaan. In de laatstgenoemde
stad liep al het gerucht, dat de koning ook hier van plan was de katho
lieken aan een echte kerk te helpen. De grote vraag was wel, welke dat
zou zijn. Kampens burgemeester, baron van Heerdt, en de plaatselijke
predikanten waren het roerend eens geworden dat, mocht dit gebeuren,
het maar de Buitenkerk moest zijn, een gebouw dat toch leegstond en
door zijn bouwvalligheid al vele jaren een blok aan het been van de
Overheid was geweest. Maar pastoor Doorenweerd en pater Adams uit
de Voorstraat dachten daar heel anders over! De in goede staat verke
rende en mooi in het centrum van de stad gelegen Broederkerk zou een
waarlijk koninklijk geschenk zijn. Geen wonder, dat beide partijen met
spanning Lodewijks komst afwachtten.
Op 16 maart 1809 kwam de koning in de stad en vroeg, tijdens de ge
bruikelijke audienties, inderdaad aan de daar aanwezige predikanten of
zij niet een goede kerk voor de katholieken hadden. Allen noemden
toen de Buitenkerk. Toen het officiele gedeelte achter de rug was, ver
zocht de vorst de beide katholieke geestelijken nog even te blijven.
Pastoor Doorenweerd, die wel begreep dat het grote moment gekomen
was, zette zich al in postuur om een fraaie en ongetwijfeld langdurige
toespraak te houden, maar de koning onderbrak hem en kwam direct
ter zake. Hoe waren de godsdienstige verhoudingen in Kampen, hoe
groot was het aantal katholieken, wat kon de pastoor hem vertellen
over hun behuizing en met welke financiele problemen had men te
worstelen?
Doorenweerd barstte onmiddellijk los. De katholieke gemeente had weI
duizend communicanten die echter moesten kerken op zolders van par
ticulieren en waarvan het grootste gedeelte in armoede leefde. Onze
pastoor overdreef niet. In 1812 gaven 1207 personen in Kampen te
kennen, dat zij katholiek waren en de meesten waren inderdaad een
voudige lieden. Lodewijk Iuisterde vol belangstelling naar dit betoog,
maar we kunnen ons de schrik van beide geestelijken voorstellen, toen
de koning daarna hen niet de zozeer begeerde Broederkerk, maar de
Buitenkerk aanbood. Na enige tijd bedrukt voor zich uit gestaard te
hebben, stamelde Doorenweerd eerst weI enige woorden van erkentelijk
heid, maar voegde daar onmiddellijk aan toe 'dit gebouw is niet wel voor
ons geschikt, Sire. Het is veel te groot, ligt op het ene einde van de
stad, is geheel vervallen, de toren is halfweg, de glazen zijn er uit, met
een woord: het is een hoop stenen!'
Op een vraag van de koning of hij dan een geschikter gebouw wist,
ging Doorenweerd natuurlijk gretig in: '0, ja, Sire, de Broederkerk, die
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is veel kleiner en ligt in het midden van de stad. En dan zullen de Ge
reformeerden twee kerken hebben op beide uitersten van de stad en
dus ook veel gemakkelijker ter kerke kunnen gaan'. nat hi} even daar
voor een van deze kerken 'een hoop stenen' had genoemd, was onze
pastoor blijkbaar al vergeten! Maar hoe Doorenweerd ook pleitte voor
afstand van de Broederkerk aan de katholieken, zijn zin zou hij niet
krijgen. Mollerus bracht de koning aan zijn verstand, dat afstand doen
van de Broederkerk onaanvaardbaar was voor de Kamper Gereformeer
den en reeds de volgende dag, na een persoonlijk bezoek aan de Bui
tenkerk, hakte Lodewijk de knoop door; hij bood de katholieken de
Buitenkerk aan en geen andere! Als pleister op de wonde beloofde hij
een flinke som te schenken om dit gebouw weer in goede staat te bren
gen. Er bleef de pastoor en de pater weinig anders over dan zich bij
deze beslissing, die in wezen ook niet onbillijk was, neer te leggen.
Zo kregen de Kamper katholieken na ruim twee en een kwart eeuw ein
delijk weer een van hun oude kerken terug, zij het dan niet degene die
men graag had gewild. De grote vraag was nu hoe 'deze hoop stenen'
weer bruikbaar te maken.
De kerkelijke Commissie, die zich hiermede ging belasten en waarin be
halve de pastoor en de beide paters uit de Voorstraat ook de heren de
Braconnier, Suskens, Woonings en Van Romunde zaten, kreeg het hier
mede moeilijk genoeg! In de eerste plaats viel het door de koning be
loofde bedrag om de kerk weer in orde te maken, bitter tegen. De nood
zakelijke herstellingen waren op f 26.500 begroot, waarbij nog f 1200
zou komen voor het aanschaffen van altaren en andere religieuzezaken.
Toegezegd werd uiteindelijk slechts f 13.250, dus nog niet de helft.
Pogingen om.meer te krijgen mislukten. De Commissiekreeg te horen,
dat voor dit doel bestemde bedragen automatisch werden gehalveerd
in verband met 'slands slechte financiele toestand. Lodewijks spilzucht
bezorgde zijn ministers toch al grijze haren!

Strijd om zerken en graven
Bij de overdracht van de Buitenkerk aan de Kamper katholieken, had
Lodewijk tevens bepaald, dat in deze kerk niet meer begraven zou mo
gen worden. Met het oog op de volksgezondheid een zeer verstandig
besluit. Maar deze nieuwigheid werd vooral door de Kamper protestan
ten maar weinig gewaardeerd. Verscheidene Gereformeerde families
hadden immers in de Buitenkerk een graf, vaak gedekt door een fraaie
zerk. Door's konings besluit, zouden deze familiegravennu in de toe
komst niet meer gebruikt mogen worden. En het was voor velen toch
al een bittere pil, dat hun doden in een katholieke kerk zouden rusten.
Pastoor Doorenweerd had weinig moeite met de nieuwe bepaling. In de
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eerste plaats vreesde hij moeilijkheden, als het begraven van niet-katho
lieken in de Buitenkerk zou doorgaan en verder was het onvermijdelijk,
dat in het koor een aantal graven en zerken geruimd zouden moeten
worden, wanneer dit voor de katholieke eredienst ingericht werd. Daar
zouden immers het hoogaltaar en de communiebanken komen te staan.
Alvorens met het verplaatsen van graven en zerken in het koor te be
ginnen, achtte de Commissie het toch verstandig hie rover eerst eens met
de burgemeester te gaan praten. Deze bleek zeer verbolgen te zijn over
's konings besluit het begraven in de kerk te verbieden en beschuldigde
pastoor Doorenweerd openlijk Lodewijk deze bepaling te hebben afge
dwongen. WeI gaf hij de Commissie, zij het met grote tegenzin, toe stem
ming om het koor voor de dienst in orde te maken, maar verklaarde
tevens zich niet te zullen neerleggen bij het verbod. Na zich verzekerd
te hebben van de steun van de Landdrost van Overijssel, zond Van
Heerdt een bezwaarschrift naar Amsterdam, waar Lodewijks ministers
er zo verlegen mee waren, dat zij het niet aan de koning durfden voor
te leggen. Trouwens, deze had wei andere dingen aan zijn hoofd: zijn
troon wankelde, want zijn broer, de keizer, had schoon genoeg van hem
en wilde ons land inlijven bij Frankrijk. Van Heerdt kreeg dus geen ant
woord.
Toen deed deze burgemeester een meesterzet. Op 16 juli 1809 liet hij
bij trommelslag in de stad afkondigen, dat volgens de wil van de koning
niet meer in de Buitenkerk begraven zou mogen worden. Hij hoopte op
een felle reactie van protestant Kampen. En hij bereikte het beoogde
effekt! In Kampen kwam het nog eenmaal tot een fikse en ouderwetse
anti-katholieke reI. De gedwongen afstand van de Buitenkerk had al
bij veel Gereformeerden kwaad bloed gezet, maar nu die Roomsen ook
nog aan hun doden kwarnen, was de maat vol. En dat was alleen de
schuld van die ellendige pastoor, een onbetrouwbaar sujet en een echte
Jezuiet , En zo vroom als hij zich voor deed, was hij heus niet; al spoedig
ging de roddel, dat hij zelfs wilde gaan trouwen!
Het onvrijwillige slachtoffer van's Konings beslissing, liet dit alles vrij
gelaten over zijn hoofd gaan, eeuwenlange achteruitzetting had de ka
tholieken wel geleerd zich van dergelijke uitbarstingen niet te veel aan
te trekken. De Commissie ging rustig door met het ruimen van graven
en zerken in het koor en ook achter in de kerk, waar een stellage voor
het zangkoor moest worden gebouwd. Wei werden deze werkzaamheden
door een grote en vaak scheldende menigte gadegeslagen. In september
1809 was men zover, dat ook de vloer van het middenschip openge
broken moest worden. Daar dit werk moest worden aanbesteed, achtte
de Commissie het raadzaam hie rover eerst eens met de burgemeester te
gaan praten. Van Heerdt was ondertussen wat bedaard en stelde voor
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alle eigenaars van graven en zerken bijeen te roepen en deze voor te
stellen dat, Of elk zijn eigen kist en zerk zou wegnemen om die dan op
eigen kosten elders onder te brengen, Of de commissie toe stemming te
geven, alle kisten na de werkzaamheden, weer in de vroegere graven
neer te laten. Aldus geschiedde en toen puntje bij paaltje kwam, gingen
de meeste eigenaars er mee accoord, de zaak aan de Commissie over
te laten. Dat kostte de eigenaars immers geen geld!
Het onweer scheen te zijn overgedreven, maar toen stak de Kamper
Raad een spaak in het wiel en verbood de aanbesteding. Goede raad was
duur! De Commissie besloot het toen maar hogerop te zoeken, diende
een rekest bij de minister van Justitie en Politie in en vroeg tevens au
dientie aan bij de koning. Met een omweg bereikte het rekest inderdaad
het juiste adres, namelijk het ministerie van Eredienst, maar in Amster
dam kreeg pastoor Doorenweerd te horen, dat een audientie bij de
koning geen kans nraakte. Tot overmaat van ramp, bleek burgemeester
van Heerdt danig in zijn wiek geschoten te zijn, teen-hem deze stappen van
de Commissie ter ore kwam. Na kennis genomen te hebben van het
rekest, deelde hij de minister van Eredienst mede, dat hij in het verleden
altijd bereid was geweest tot een rninnelijke schikking, maar dat de
leden van de Commissie nu aIleen maar volgens de letter van de wet
wilden onderhandelen. Van hem was dus niets meer te verwachten!
Opnieuw zat men in een impasse. Deze werd echter doorbroken, toen
de heer van Sonsbeeck, assessor van de Landdrost vail Overijssel op be
zoek kwam. In opdracht van de koning moest deze in het gehele depar
tement nagaan of de decreten van de koning, vooral die ten voordele
van de katholieken waren, wel juist waren uitgevoerd en zelfs in het
bijzonder hoe de overdracht van de Buitenkerk was verlopen. Van Sons
beeck wist het contact tussen Van Heerdt en de Commissie te herstel
len, maar de burgemeester bleef boos. Hij had er zelfs voorgezorgd.dat
een aantal eigenaars van graven in de Buitenkerk een verzoekschrift aan
de regering gezonden had, waarin deze verzochten het blijvend eigen
dom van hun familiegraven en zerken te erkennen.
Tenslotte dwong het ministerie van Eredienst beide partijen toch tot
een vergelijk te komen. In vele opzichten kreeg Van Heerdt zijn zin.
Het begraven in de Buitenkerk zou doorgang vinden, hoewel niet in het
priesterkoor. Verder zou een commissie, gekozen uit de eigenaars van
graven, met de katholieke Commissie moeten gaan onderhandelen over
de graven en zerken, die verwijderd of verlegd moesten -worden. Op
25 juli 1810 werden alle eigenaars weer bij trommelslag in de concert
zaal bijeengeroepen om hie rover te onderhandelen. En daarna ging alles
vrij vlot. Na een paar maanden kwamen de twee comrnissies tot een
vergelijk en op 8 october konden alle eigenaars van onbruikbare graven
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opgeroepen worden, waarna de hun toegewezen nieuwe graven bij loting
onder hen konden worden verdeeld. In zijn dagboek schreef pastoor
Doorenweerd 'Zoo sloot ten slotte alles in de beste harmonie'.
Ret begraven in de Buitenkerk is nog een aantal jaren door gegaan.
Eerst in 1826 bepaa1de Willem I, dat lijken aIleen buiten de stadsmuren
ter aarde mochten worden' besteld. Twee jaar later stichtte de stad het
kerkhof op de Zandberg te IJsselmuiden.

De kerk wordt gewijd
Toen de strijd om zerken en graven gestreden was, kon ook de kerk
gewijd worden. Dit geschiedde op 24 oktober 1810. Een grote dag voor
katholiek Kampen! Geen wonder, dat pastoor Doorenweerd dit heug
lijk gebeuren uitvoerig in zijn dagboek beschrijft.
Reeds de dag daarvoor waren aIle pastoors uit de omtrek in hun koetsjes
naar Kampen gereden om deze plechtigheid bij te wonen. De wijding
zelf zou geschieden door de aartspriester van Salland 'Zijne Amplitudo'
zoals zijn wat potsierlijke titelluidde.
Bijna had deze nog roet in het eten gegooid. Hij dreigde van de wijding
af te zien, toen hij vernam dat nog steeds protestantse begravenissen in
de kerk plaats vonden. Daar konden wel eens de lijkjes van ongedoopte
kinderen bij zijn en dit zou ontwijding van de kerk betekenen! Maar
deze muggezifterij ging Doorenweerd toch te ver en 'Zijne Amplitudo'
ging inderdaad over tot het wijden van het Kruis, het Tabernakel en
nieuw lijnwaad voor het altaar. Daarna kon de grote plechtigheid begin
nen. De pastoor van Deventer hield de predicatie. Dat daarin minder
vriendelijke dingen over het verleden werden gezegd, was misschien niet
zo taktvol, maar weI begrijpelijk. Zo trok hij een parallel tussen het lot
der katholieken in de voorafgaande eeuwen en dat van de Joden tijdens
de Babylonische ballingschap en ook de slavernij in Egypte werd niet
vergeten. Koning Lodewijk werd in een adem genoemd met de Persische
koning Cyrus. De eerstgenoemde immers had de Buitenkerk aan de
katholieken teruggegeven, de laatstgenoemde had het de Joden mo
gelijk gemaakt naar Palestina terug te keren en in Jeruzalem de tempel
weer op te bouwen. Na de predicatie werd een plechtig Te Deum aan
geheven en de Veni Creator gezongen. Na zoveel geestelijk voedsel,
volgde een zeer aardse maaltijd in Ret College op de Nieuwe Markt,
waarna aIle geestelijken die van buiten waren gekomen zich terug lieten
rijden naar hun respectievelijke pastorieen, Zijne Amplitudo had daarbij
nog het ongeluk met zijn rijtuigje om te vaIlen, maar dat liep gelukkig
goed af. De koetsier zal (ook?) weI een glaasje te veel gedronken hebben!
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De torenstrijd
De kerkelijke Commissie heeft het niet alleen met de gemeente aan de
stok gehad over het eigendomsrecht van de zerken en graven in de Bui
tenkerk, maar ook over het bezit van het kerkhof en de toren, Zeer
inconsekwent, beweerde Van Heerdt, dat het kerkhof niet door koning
Lodewijk aan de Kamper katholieken was geschonken, maar de toren
weI bij deze schenking was inbegrepen. Deze inconsekwentie was weI
verklaarbaar.
Het kerkhof was een bron van inkomsten voor de stad, maar de toren
kostte aIleen maar handenvol geld. De Commissie verdedigde natuurlijk
een tegenovergesteld standpunt: het kerkhof was weI degelijk bij de
overdracht inbegrepen, maar zij bedankte er feestelijk voor in de toe
komst ook nog de toren te moeten onderhouden. Het herstel van de
kerk baarde al zorgen genoeg! Het kerkhof liet de stad al spoedig aan
de kerk, maar over het bezit van de toren is lang en bitter gestreden.
De strijd begon op 16 apri11809. Op die dag bracht de heer de Braconnier
zijn medeleden een boodschap van de burgemeester over, waarin deze
op hoge to on eiste, dat de Commissie onmiddellijk tot herstel van de
toren zou overgaan. Deze was zo bouwvallig, dat de stadsuurwerk
maker hem weigerde te beklimmen. Zijn medeleden, niet weinig ver
baasd, weigerden pertinent. Volgens hen was de toren onbetwist eigen
dom van de stad, in 1795 was immers bepaald dat alle kerktorens, met
inbegrip van de klokken, bezit zouden zijn van de burgerlijke gerneen
ten. Ook in Kampen had men zich bij dit besluit neergelegd, hoe was
het anders te verklaren, dat het stadsbestuur in 1808 het bouwen van
een nieuwe spits op de Boventoren voor zijn rekening had kunnen ne
men? Men besloot niet op de boodschap van de burgemeester te rea
geren. Maar de toren was daarmee niet geholpen en toen begin januari
1810 een stuk koper van de toren kwam gezeild en beschadiging van de
kerk zelf niet ondenkbaar was, besloot de Commissie de bal terug te
kaatsen. Enige leden verzochten op hun beurt de burgemeester, maat
regelen te nemen, dat zo iets in de toekomst niet meer zou kunnen ge
beuren. Een dergelijke impertinentie schoot Zijne Edelachtbare in het
verkeerde keelgat! Hij antwoordde kortaf, dat Lodewijk niet alleen de
kerk, maar ook de toren aan de Kamper katholieken geschonken had
en dat zij daarom voor eventuele reparaties aansprakelijk waren. De
heren konden dus gaan, van stadswege zou geen cent meer voor de
toren worden uitgegeven. En die take Ide met de dag verder af!
Nu de zaken zo stonden, zat er voor de Commissie niet veel anders op
dan het conflict aan een hogere autoriteit voor te leggen. Pastoor Doo
renweerd en de heer Suskens togen naar Zwolle om de landdrost,
Mr Petrus Hofstede in te liehten. Op diens verzoek zette de pastoor alle
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grieven op papier en spaarde daarbij de persoon van de burgemeester
niet. Hij hoopte op een spoedige beslissing. Ook de toren maande daar
toe aan en gaf in de nacht van 23 op 24 februari 1811 een schrille wan
hoopskreet, toen een stuk gewelf naar beneden viel en op de klokken
neerkwam. De toestand werd werkelijk onhoudbaar en Mr Hofstede, nu
prefect geheten, want ons iand was bij Frankrijk ingelijfd, schreef Van
Heerdt een brief, waarin hij eiste, dat de toren onmiddellijk gerepareerd
zou worden. Wie dat zou moeten betalen, liet hij wijselijk in het midden
'ten koste van degenen, welke eventueel daartoe verplicht zouden wor
den bevonden'. De burgemeester begreep, dat de prefect hem ter ver
antwoording zou roepen als er een ramp gebeurde en de timmerman
Dambrink kreeg opdracht een deel van de toren af te breken, hetgeen
de stad 2000 car. guldens kostte.
Woedend over deze nederlaag, ontbood daarna Van Heerdt de heer Sus
kens op het stadhuis, spuwde zijn gal uit over de gang van zaken en liet
de prefect weten, dat hij satisfactie eiste voor de volgens hem oneerbie
dige opmerkingen over zijn persoon in Doorenweerds rapport. Op
20 mei ontbood Hofstede de burgemeester en de heren Doorenweerd
en Suskens in Zwolle. Ook hij vond, dat de pastoor te ver was gegaan
en excuses moest maken. Tevens stelde hij een compromis voor, de
Commissie zou ~ of ~ van de kosten voor haar rekening nemen, de stad
moest de rest betalen.
Maar daar trap ten de pastoor en de heer Suskens niet in. Immers, dan
bleefhet nog een open vraag aan wie de toren behoorde. WeI waren zij
bereid de burgemeester hun verontschuldigingen aan te bieden, hetgeen
zij de volgende dag als quasi berouwvolle zondaren deden.
Zo was feitelijk nog niets definitief beslist. De toren zelf zorgde voor
de ontknoping! Tijdens een hevig onweer viel 's nachts opnieuw een
deel van de trans naar beneden, waardoor de tegenoverliggende brou
werij 'De Wereld' zwaar beschadigd werd. Dit herinnerde de Kamper
bevolking aan de ramp van 1607 en de publieke opinie eiste onmiddel
lijke maatregelen. Het stadsbestuur was nu wel gedwongen een keus te
doen, Of vol te houden dat de toren bij Lodewijks schenkingwas inbe
grepen, Of toe te geveridat hij eigendomwas van de burgerlijke gemeen
te, zoals in 1795 reeds was bepaald. Het was zo wijs, voor het laatste te
kiezen. Op 16 augustus 1811 werd officieel besloten, dat de toren van
de Buitenkerk eigendom van de stad was en het stadsbestuur dus ver
antwoordelijk was voor het beheer en onderhoud. Pastoor Doorenweerd
c.s. hadden de strijd gewonnen!

Plannen om de toren at te breken
Maar dit betekende nog niet, dat de toren gered was. Integendeel, tot
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tweemaal toe heeft men in de daarop volgende jaren er ernstig over ge
dacht, het gevaarte geheel te doen verdwijnen. Zo vernam de Commissie
op zekeren dag, dat er plannen bestonden om hem geheel af te breken;
als compensatie zou dan op de kerk een flinke dakruiter worden gezet.
Zij protesteerde onmiddellijk, niet zoals men zou denken omdat de to
ren haar zo dierbaar was, maar vanwege het verlies van een uurwerk en
klokken! Dit plan is gelukkig niet doorgegaan, want op 26 oktober
1813 kreeg de Commissie bericht, dat ir C.R.Th. Krayenhoff opdracht
gekregen had, een royaal opgezet plan tot restauratie van de toren uit
te werken en dit bestek reeds naar Parijs was gezonden. De kosten wer
den op 40.000 gulden geraamd. Maar toen waren Napoleons dagen al
geteld en ook deze restauratie yond niet plaats. De toren takelde steeds
verder af. Zo slecht werd zijn toestand, dat het stadsbestuur na onze be
vrijding in 1813 er nogmaals ernstig over gedacht heeft, deze lastpost
geheel af te breken. Kampen hoopte na het herstel van onze onafhan
kelijkheid op een groot garnizoen, wel duizend man sterk. Om dit te
kunnen onderbrengen, was natuurlijk de bouw van een grote kazerne
noodzakelijk, maar daarvoor ontbrak het benodigde geld. Onze vroede
vaderen kwamen toen op het onzalige idee om zowel de toren van de
Buitenkerk, als de eveneens zeer bouwvallige Koornmarktpoort af te
breken en de afbraak te bestemmen voor de bouw van een nieuw solda
tenverblijf!
Gelukkig besloot de regering, dat slechts een twee honderd man in
Kampen gelegerd zouden worden, zodat de bouw van een grote kazerne
niet nodig was. Daaraan is het te danken, dat twee kostelijke middel
eeuwse monumenten tot op de dag van heden voor de stad behouden
zijn gebleven.
Toen de afbraakplannen definitief van de baan waren, moest men weI
tot een grondige restauratie van de toren overgaan. In dit kader werd in
1817 door de stadsarchitect Sorg een korte spits op het nog bestaande
gedeelte geplaatst, een niet onaardige oplossing, zoals bijv. blijkt uit een
fraaie tekening van de Buitentoren van Cornelis Springer uit het jaar
1861. Helaas werd deze in 1865 opnieuw veranderd en kreeg de toren
toen een wonderlijke gedaante.
De stads architekt Bondam ontwierp deze nieuwe torenbekroning, een
korte spits, omgeven door een omloop van kantelen. Toen hij begin
1865 naar Indie vertrok, maakte zijn opvolger Koch de zaak nog een
beetje erger door deze kantelen met een viertal hoektorentjes te 'versie
ren'. De toren was toen wel grondig verknoeid! Eerst in 1950 toen de
toren opnieuw moest worden hersteld, maakte Monumentenzorg van de
gelegenheid gebruik om deze wansmaak te corrigeren en kreeg de toren
haar tegenwoordige gedaante.
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VIII De geschiedenis van de Buitenkerk na de overdracht in 1809

Pastoor Doorenweerd overdreef nauwelijks, toen hij in 1809 de Buiten
kerk niet veel meer dan een hoop stenen noemde en haar bouwvallig
heid heeft de gehele 1ge en 20e eeuw tot aan de recente restauratie
steeds grote zorgen gebaard.
In de eerste helft van de 1ge eeuw kwamen de kosten van de hoogst
noodzakelijke reparaties vrijwel uitsluitend voor rekening van de Kam
per katholieke gemeente die grotendeels uit zeer eenvoudige lieden be
stond. Slechts enkele roomse families waren werkelijk welgesteld.
Op financiele steun van buiten de parochie hoefde men nauwelijks te
rekenen. Het stadsbestuur van Kampen was blij van de Buitenkerk af te
zijn, het in standhouden van de toren, die immers gemeente-eigendom
was gebleven, kostte geld genoeg! Rijk en provincie toonden destijds
bitter weinig belangstelling voor het in standhouden van onze voor
naamste monumenten en zeker niet wanneer deze in een afgelegen stad
je als Kampen waren gelegen. Ook van deze gebrekkige organisatie van
de Rooms-katholieke kerk was weinig te verwachten. Ons land was nog
steeds missiegebied en de Hollandse Zending werd van uit Brussel ge
leid door een nuntius die zich weinig van de gang van zaken in ons land
aantrok.
Eerst in de tweede helft van de 1ge eeuw verbeterde deze situatie. In
de eerste plaats door het herstel van de R.K. kerkelijke hierarchie in Ne
derland in 1853, waardoor een beroep op Utrecht mogelijk werd. Stellig
echter ook doordat in deze periode onze belangrijkste monumenten wat
meer belangstelling van de zijde der Overheid kregen. In 1875 werd het
Rijk voor het eerst werkelijk aktief op het gebied van monumentenzorg,
wat toen stellig nog niet van een stad als Kampen gezegd kon worden.
Maar niet aIleen in de eerste helft van de 1ge eeuw, maar ook daarna
hebben de Kamper katholieken steeds de grootst mogelijke moeite ge
had om de eindjes aan elkaar te knopen. Men moest dan ook een groot
respekt hebben voor al die parochianen die zich in de loop der jaren in
gezet hebben om hun Buitenkerk niet aIleen in stand te houden, maar
ook aan te kleden, zij het dan steeds naar de smaak van de tijd.
Uitsluitend financieel bekeken, is het van de Kamper katholieken na
tuurlijk niet verstandig geweest dat zij, na de overdracht van de Buiten
kerk, nog een halve eeuw lang ook de beide huiskerkjes hebben aange
houden. Begrijpelijk is het wel!Vooral de oudere generatie zal bijzonder
gehecht zijn geweest aan die knusse ruimten, zo gunstig in het centrum
van de stad gelegen en waarin nog zoveel herinnerde aan gemeenschap
pelijk beleefd lief en leed in vroegere jaren, En dan, veel wijding zal er
aanvankelijk ook niet van de Buitenkerk zijn uitgegaan. Nog jaren na de
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De toren van de Buitenkerk na 1865. Fragment tekening S. de Heer.
(R.K.-pastorie Kampen)
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overdracht moet dit een hol, slecht gemeubileerd gebouw zijn geweest,
waarin vooral 's winters de gelovigen zaten te bibberen van kou.
Opheffing van de Pastoors- en Paterskerk zou ongetwijfeld ook hebben
betekend, dat de Franciscanen uit Kampen hadden te verdwijnen, het
geen zeker vele Kamper katholieken niet wensten. Zo was het voorlopig
handhaven van beide huiskerkjes, ondanks aIle financiele bezwaren, wel
licht nog de beste oplossing.
Toen pastoor Doorenweerd op 7 augustus 1809 de sleutels van de Bui
tenkerk in ontvangst mocht nemen, zal hem bij het zien van het interi
eur wel opnieuw de schrik om het hart geslagen zijn. Hij trof een schan
delijk verwaarloosd gebouw aan, waarin aIleen het orgel een stuk van
grote waarde was. Maar onze pastoor was geen man om bij de pakken te
gaan neerzitten en toog onmiddellijk aan het werk om, bijgestaan door
de kerkelijke commissie, de kerk aan te kleden.
Reeds in de eerste maanden van het jaar 1810 konden een altaar en een
preekstoel in de kerk worden geplaatst. Zij werden door drie Kamper
vaklui vervaardigd, namelijk door de voormalige gildemeester J. Figge,
Kluizenaar en B. Leembroek. Voor een doopvont, afkomstig uit de Pas
toorskerk, en een communiebank was reeds gezorgd. Hoe dit oudste al
taar er heeft uitgezien, is onbekend. In 1830 heeft de stadsarchitect
Plomp het nog eens onderhanden genomen. Eerst in 1852 is het uit de
kerk verwijderd. De kosten werden gedragen door 'de zeer vrome eer
waarde zuster' Eleonora Leenders, een religieuze die nog tientallen jaren
daarna de kerk met allerlei gaven zou verblijden. Zat ze er zo warmpjes
bij, of spaarde ze haar centjes op om zo nu en dan het aanschaffen van
een beeld, monstrans of kazuivel mogelijk te maken en zo de hemel te
verdienen?
De laatste levensjaren van pastoor Doorenweerd zijn niet gemakkelijk
geweest. Aanvankelijk was de verhouding tussen hem en de paters in de
Voorstraat uitstekend. Maar dit veranderde toen in 1817 pater van Ge
rnert stierf en opgevolgd werd door pater Haefkens. Met deze dikke,
korte en luidruchtige Limburger kreeg onze pastoor het spoedig aan de
stok. Het was weer het oude liedje: volgens Doorenweerd matigde de
pater zich rechten aan, die hem niet toekwamen. Op een gegeven ogen
blik liep de ruzie tussen die twee zo hoog op, dat de pater een aantal
beelden, door zijn voorganger aan de Buitenkerk afgestaan, stiekum
weer liet weghalen. Het zal dan ook voor Doorenweerd een hele opluch
ting zijn geweest toen deze pater in 1831 na een korte ongesteldheid
onverwachts stierf. Maar toen waren ook Doorenweerds dagen geteld.
Het jaar daarop kwam aan het lang en wel bestede leven van pastoor
Doorenweerd een einde. En daarmee verdween een man van dit aardse
toneel die niet aIleen voor katholiek Kampen, maar voor geheel katho-
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Gravureter nagedachtenis aan pastoor B. Doorenweerd.
(R.K. -pastorie)
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liek Nederland in de eerste decennia van de 1ge eeuw van betekenis is
geweest. Zo heeft hij een zeer belangrijk aandeel gehad in de katholieke
emancipatie. Dank zij zijn vele publicaties in tal van periodieken, zou
men hem, evenals de bekende Joachim Le Sage ten Broek, ook een der
vaders van de katholieke pers kunnen noemen. Zijn dagboek geeft, be
halve de kerkelijke geschiedenis van Schokland en Kampen, eveneens
een interessant beeld van het ontluiken der katholieke godsdienstige let
terkunde in zijn tijd.
Pastoor Doorenweerd werd opgevolgd door Joachim Spitzen, die het
echter maar 2 jaar in Kampen uithield. Waarschijnlijk was deze zeer we
tenschappelijk ingestelde geestelijke niet praktisch genoeg om de vele
problemen der Kamper parochie aan te kunnen. Zijn veel zakelijker in
gestelde opvolger Henricus Antonius van den Nieuwentap (eigenlijk
heette de man Van der Eishof, hij was op de boerderij Nieuwentap on
der Heino geboren) was dit stellig weI. Tijdens zijn langdurig pastoraat
(hij overleed in 1861) is een massa geld aan de kerk besteed. Van den
Nieuwentap heeft haar ongetwijfeld voor totaal verval behoed, maar de
manier waarop doet je vaak gruwen.
De toe stand, waarin de Buitenkerk zich tijdens het aanvaarden van zijn
pastoraat beyond, was werkelijk desolaat. Met het door koning Lode
wijk beschikbaar gestelde geld, had men slechts de hoogst noodzakelijke
reparaties kunnen verrichten. WeI vonden daarna ook tal van hersteIlin
gen plaats, maar door gebrek aan geld en door onkunde waren dit mees
tallapmiddelen, die vaak erger dan de kwaal waren. Zo werden in 1831
de drie ramen achter het hoogaltaar domweg dichtgemetseld en na de
grote novemberstorm van 1836, die ook aan de Buitenkerk grote schade
toebracht, aarzelde men niet om een aantal beschadigde ramen door
ijzeren te vervangen.
In 1842 was de toestand waarin het gebouw verkeerde zo kritiek, dat de
pastoor en de kerkelijke commissie de verantwoording niet aIleenmeer
durfden te dragen. Met toestemmingvan het gemeentebestuur, schakel
de men toen de stadsarchitekt Plomp in om een grondig onderzoek in te
stellen. Deze zag de toekomst donker in indien niet onmiddeIlijkwerd
ingegrepen. WeI schatte hij de kosten van de hoogstnoodzakelijke her
stellingen op minstensf9000.- Het Kamper gemeentebestuur drong nu
aan op onmiddellijk herstel van de kerk. Maar geld was er niet. De no
vemberstorm en de bouw van een nieuwe pastorie aan de Burgwal in
hetzelfde jaar, hadden de kerkelijke kas tot de bodem geledigd.Wanho
pig trachtte de kerkelijke commissie aan geld te komen. Maar noch de
koning, noch de gemeente Kampen waren bereid subsidie te verlenen.
De betrokken minister liet weten, dat volgenshem Kampen te klein was
om drie grote kerkgebouwen te onderhouden en raadde de Kamper ka-
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tholieken aan om contakt met protestantse kerkgenootschappen in de
stad te zoeken. Wellicht was een gecombineerd kerkgebouw mogelijk.
Maar zoiets was in die jaren natuurlijk nog ondenkbaar. En in dit geval
kunnen we zeggen, gelukkig maar!Want zo dit plan was doorgegaan, dan
zou de Buitenkerk vermoedelijk zijn afgebroken.
Toen Plomp in 1843 'de verschrikkelijkste rampen' voorzag, als niet on
middellijk ingegrepen werd, eiste zelfs het gemeentebestuur op hoge
toon dat de kerk onmiddellijk gerepareerd zou worden. Weer trachtte
de kerkelijke commissie subsidie los te krijgen. Ditmaal luidde het ant
woord, dat men dan maar eens eerst de twee huiskerken moest afstoten.
In de grond van de zaak nog niet zo'n onverstandigeeis. Ook een beroep
op de aartspriester van Salland had geen succes. Zijne Amplitudo deed
weten, dat hij in de zorgen van de Kamper katholieken deelde, maar
zelf financieel aan de grond zat.
Op de valreep besloot het Kamper stadsbestuur toch nog een gebaar te
maken. De kerkelijke commissiemocht een kleine klok, die in de toren
hing en dus eigendom van de gemeente was, ten eigen bate te geldema
ken. Eerst maakte de aartspriester van Salland nog bezwaar tegen deze
verkoop, maar toen bleek dat dit klokje in 'de protestantse tijd' en wei
in 1626 door Kiliaen Wegewaertwas gegoten gaf ook hij zijn fiat. Veel
beter zal de pastoor er niet door geworden zijn. Heel wat milder zou het
stadsbestuur zijn geweest, indien het de grote klok, eveneens door deze
Wegewaert gegoten, geschonken had. Deze werd volgens de Kamper
Courant van 3 januari 1845 eveneens uit de toren verwijderd om ver
kocht te worden.
In 1844 had men, dank zij tal van collectes, eindelijk zoveel geld, dat
tot een bescheiden restauratie van de kerk besloten kon worden. Beter
kunnen we misschien spreken van een voortgezette vernieling, want
weer werden een aantal mooie oude ramen uitgebroken en vervangen
door ijzeren ondingen!

De tweede helft vande 1ge eeuw
Zoals reeds werd vermeld, kreeg de kerkelijke commissie,weldra omge
zet in een kerkbestuur, in de tweede he1ft van de 1ge eeuw wat meer
arrnslag.Door het herstel van de kerkelijke hierarchie in ons land, kwam
een einde aan een zeer gebrekkige organisatie, hetgeen ook een beter
financieel beheer inhield. Wei stond de Utrechtse aartsbisschop na 1853
er al heel spoedig op, dat de beide huiskerkjes opgeheven zouden wor
den. Merkwaardig is zeker dat, terwijl in 1850 nog gejammerd wordt
over de arrnzalige toestand waarin de kerk verkeerde, twee jaar later,
dus nog v66r het herstel van de hierarchie, uit de notulen van de kerke
lijke commissie blijkt dat men toen betrekkelijk ruim in het geld zat.
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Waar dat plotseling vandaan kwam, heb ik niet kunnen achterhalen.
Pastoor van den Nieuwentap steeg zelfs deze ongekende weelde een wei.
nig naar het hoofd! In overlegmet zijn commissie, bestelde hij te Ant
werpen een reusachtig hoogaltaar, dat op 13 juli 1854 in de kerk werd
geplaatst. Dit gevaarte kostte met het schilderen mee, niet minder dan
f 7000.- Het trok zelfs de aandacht van de redacteur van de Kamper
Courant die op 23 juli 1854 hierover het volgende schreef.

'Opgetogen van verwondering verlieten wij dit kunstwerk, dat de maker
en schilder beiden allen eer aandoet. Hetzelfde is overeenkomstig het
kerkgebouw in een gothische stijl vervaardigddoor de heer P.J. de Cuy
per van Antwerpen en versierd met 26 zoo groote als kleine beelden.
Het snijwerk is meesterlijk en doet een heerlijk effect. Is de bouworde
en bewerking van het altaar uitmuntend, niet minder kunstvol is het
schilderwerk. De heer L. Verdonck, insgelijks in Antwerpen, heeft ge
toond een meester in de kunst te zijn. Zeven verschillende marmer
soorten vertoonen zich als wezenlijke marmer aan het oog, terwijl de
beelden gedeeltelijk en het tabernakel rijk verguld zijn'

Waarmeewel is aangetoond, dat elk tijdperk zijn eigen waardering van
kunst kent.
Een veertigtal jaren heeft dit wonderlijke en pompeuze geval in onze
Buitenkerk gestaan, eerst in 1897 werd het door een wat soberder altaar
vervangen.Beter besteed geld was, althans naar onze begrippen, de gas
verlichting die in 1856 in de kerk werd aangebracht.

Opheffing van de beide huiskerken
In 1857 werd de Buitenkerk officieel tot parochiekerk verklaard. Dit
betekende ook het onherroepelijke einde van de beide huiskerken en
tevens het vertrek der Franciscanen uit Kampen. Ook werd de parochie
Usselmuiden van Kampen afgescheiden. WeImoest het kerkbestuur nu
pijnlijk ervaren, dat men door het herstel van de kerkelijke hierarchie,
geen baasmeer in eigenhuis was.AIle beslissingenmoesten van nu af aan
door Utrecht worden sanktioneerd.
Zo bepaalde de aartsbisschop zeer tegen de zin van het kerkbestuur, dat
de gehele inventaris van het voormalige schuilkerkje aan de Rijnvisch
gang overgedragenmoest worden aan de nieuw te stichten R.K.-kerk te
Usselmuiden.
Het ging de parochianen wel aan het hart, zoveel dierbare herinneringen
en dan nog om niet, te moeten afstaan. Vergeefsweesmen debisschop er
op, dat deze inventaris, waartoe ook het kostelijke Hinsz-orgeltjebe
hoorde, in de loop der eeuwen uitsluitend door de Kamper katholieken
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en vaak onder zeer moeilijke omstandigheden verworven was.
Eind december 1859 had de verkoop van de Pastoorskerk en de bijbe
horende pastorie plaats. Het gehele complex bracht ruirn j" 5000 op, een
som geld die men overigens best kon gebruiken. Want het afstoten van
deze huiskerk betekende tevens, dat de pastoor een nieuwe woning no
dig had. Hiertoe werd in 1861 het grote pand van de overleden gemeen
te-secretaris N. van Berkum Bijsterbos aangekocht, dat niet ver van de
kerk af op de Burgwal was gelegen en nog steeds als R.K.-pastorie in ge
bruik is.
Het verdwijnen van de Franciscanen uit Kampen heeft niet betekend,
dat Kampen in de toekomst geen kloosterorde meer rijk zou zijn. Om
streeks 1860 vestigde zich in Kampen de Zusters van Liefde van Til
burg, die zich vooral voor het onderwijs verdienstelijk zouden maken.
Met deze vriendelijke en zo werkzame nonnen heeft de pastoor nooit
moeilijkheden gehad en tot op den dag van heden zijn zij een sieraad
van de stad. Nadat zowel de Pastoors-als de Paterskerk waren verkocht,
werd onder leiding van de architect Th. Molkenboer uit Leiden, een ver
eerder helaas van pseudo-gotiek, de kerk opnieuw onder handen geno
men. Ook het interieur werd niet vergeten.
In 1861 vervaardigde de beeldhouwer Van Poorten te Deventer twee zij
altaren voor onze Buitenkerk en maakte de Broederschap van de 'Le
vende Rozenkrans' de aankoop van een gepolychromeerd beeld van
Maria mogelijk, een werkstuk van de kunstenaar G. Goossen te 's Herto
genbosch. Zijn werk viel blijkbaar in de smaak, want zes jaar later kreeg
deze zelfde Goossen opdracht een nieuwe preekstoel en een communie
bank voor de kerk te maken. Panelen van deze communiebank treft
men nog in de huidige altaartafel aan.
Op 1 juli 1861 nam pastoor Van den Nieuwentap afscheid van zijn pa
rochie. Een harde werker, die zich al die jaren volle dig heeft ingezet.
Jammer dat de man, ondanks al zijn goede bedoelingen, toch door het
uitbreken van de oude ramen, zoveel heeft laten verprutsen. Zijn opvol
ger was pastoor H.H. Nieuwenhuis, in 1882 te Gendringen geboren. Pas
toor van den Nieuwentap was er niet ingeslaagd de oude tegenstellingen
tussen de volgelingen van de paters in de Voorstraat en die van de pas
toor in de Rhijnvischgang te overbruggen. Ook na de opheffing der be i
de huiskerken, bleef deze kloof bestaan.
Het is de grote verdienste van Nieuwenhuis geweest, dat hij beide partij
en toch tot elkaar heeft weten te brengen, waardoor de Kamper paro
chie meer een eenheid werd. Een eenheid, die in 1859 opnieuw be
dreigd werd, toen een vrij groot aantal katholieke Schokkers zich na de
ontruiming van hun eiland in Kampen vestigden. Aanvankelijk boterde
het helemaal niet tussen deze Schokkers en Kampenaren. De eerstge-

237



noemden vormden een door de eeuwen hecht gegroeide eenheid, hand
haafden zoveel mogelijk hun oude zeden en gewoonten en trouwden
het liefst onder elkaar. In de O.L.V.-kerk hadden zij onder het zangkoor
een vaste plaats in de zogenaamde 'Schokkerbakjes'. Maar hun vast ge
loof (hoewel niet vrij van bijgeloof) en hun grote onderlinge hulpvaar
digheid, bleken toch al spoedig een heilzaam voorbeeld voor de hele
Kamper parochie te zijn, waardoor het Nieuwenhuismogelijk werd ker
kelijk deze groep spoedig te doen acclimatiseren.
Tijdens zijn pastoraat werd de nog altijd wat lege kerk rijker aange
kleed, helaas zonder enig gevoelvoor waarachtige kunst. Een poging van
deze pastoor om een katholiek kerkhof op de Zandberg te stichten, mis
lukte door tegenwerkingvan de gemeente Kampen. Eerst onder zijn op
volger kon deken van Santen op 13 april 1889 deze reeds zo lang vurig
gewenste begraafplaats inwijden.

Mengelberg en Cuypers
In de jaren zeventigwas het vrijwel onvermijdelijk, dat ook het Kamper
R.K.-kerkbestuur contakt zou opnemen met het atelier van religieuze
kunst van de familie Mengelberg te Utrecht. De voornaamste vertegen
woordiger van dit zeer kunstzinnige geslacht, waartoe ook de dirigent
WillemMengelbergbehoorde , is Friedrich Wilhelmgeweest (1837-1911)
zoals zijn naam reeds zegt van Duitse afkomst. Rogier heeft deze man
getypeerd als 'een groot-fabrikant van neo-gotische altaren, beelden,
kruisbeelden en wandschilderingen'.
Tegen het einde van de eeuwwisseling bestelde elk kerkbestuur ten
noorden van de Moerdijk dat zich zelf respekteerde, zijn religieuzeattri
buten bij deze 'firma', die een soort dictatuur op het gebied van de ker
kelijke kunst uitoefende.
Reeds in 1870 leverdeMengelbergtwee relikwiekastjesvoor de Kamper
kerk af. Een jaar later ontwierp hij voor onze Buitenkerk een kruisweg,
die door de Amsterdamse schilderM.C. Schenk op koperen platen werd
uitgevoerd. Op 15 mei 1877 kon deze kruisweg worden opgesteld en
deze statien behoren tot de weinige stukken uit de 'Mengelbergperiode'
die ook na de recente restauratie een plaats in de kerk waardigwerden
gekeurd.
Verheugend was ook, dat in deze zeventiger jaren de Rijksoverheid be
langstelling VOOI de Buitenkerk als monument kreeg. In 1875 werd zij
bezichtigd door de bekende architect en kenner van de gotiek, Dr.
P.I.H. Cuypers. Hij raadde toen reeds het kerkbestuur aan VOOI de zo
noodzakelijke restauratie subsidie bij het Rijk aan te vragen.
Voorlopig kwam hiervan echter niets. Integendeel, tijdens het pastoraat
van R. Verhoeven, die in 1878 pastoor Nieuwenhuis opvolgde,werd zij
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opnieuw het slachtoffer van onbenul en onbegrip. In 1879 besloot men
namelijk op het voormalige kerkhof aan de Oudestraatzijde een R.K.
school te bouwen, waardoor het uitzicht op de kerk volkomen bedor
yen werd. En dan te bedenken dat, toen in 1920 deze school door de
brand werd vernield, men niet geaarzeld heeft op dezelfde plaats een
nieuw en nog groter gebouw neer te zetten! Dit was geen fout, maar een
misdaad!
In de jaren 1883-'85 kreeg de kerk weer een grote beurt. Verscheidene
gewelven werden gerepareerd en de kerkschilder G.F .x.Jansen te Zeve
naar, een protege van Mengelberg,nam op zich de kerk geheel opnieuw
te kleuren. De kosten bedroegen ruimj7000,-. De Aartsbroederschap
van de H. Familie bekostigde twee beelden, het HeiligHart en Maria
voorstellende, die natuurlijk weer vervaardigd werden door onze
Utrechtse grootfabrikant van neo-gotiek.

Ondanks de vele reparaties in de loop der jaren, bleef de toestand waar
in het gebouw verkeerde, toch steeds zorgelijk en - we hebben het al
meermalen kunnen Iezen - door gebrek aan geld en onbegrip was er
veel aan de kerk bedorven. Het werd dan ook de hoogste tijd, dat een
werkelijk bekwaam architekt zich eens met de kerk bemoeide. Dit geluk
had men, toen in de jaren negentig de reeds eerder genoemde Dr Cuy
pers opdracht kreeg om een deel van het gebouw te restaureren, want
vanwege de kosten moest hij zich hoofdzakelijk tot het priesterkoor be
palen.
In juli 1893 begon deze restauratie. Uit de notulen van het kerkbestuur
blijkt, dat Cuypers toestemming kreeg vijf vensters in het priesterkoor
weer open te maken en vijf open en vier blinde vensters te restaureren.
Tevens zou aan de buitenkant van het koor een nieuwe muur worden
aangebracht, terwijl aan de binnenkant dit koor van wege de vochtig
heid bekleed moest worden met gefigureerde tegels. Ook werd het pries
terkoor verrijkt met drie nog aanwezige gebrandschilderde ramen, ver
vaardigd in het atelier Geuvers te Utrecht. De gezusters Roskam schon
ken j 1500 voor het aanbrengen van een raam, de Broederschap van de
Heilige Familie nam een ander voor zijn rekening. Hoewel stelligkritiek
geleverd kan worden op de wijzewaarop Cuypers deze restauratie heeft
uitgevoerd, mag toch geconstateerd worden, dat zij de meest verant
woorde in de 1ge eeuw is geweest.
Ook het pompeuze Antwerpse altaar werd in deze tijd uit de kerk ver
wijderd en door een soberder kunstwerk vervangen, vermoedelijk naar
een ontwerp van Cuypers zelf.
Kort na deze restauratie stierf pastoor Verhoeven. Hij werd opgevolgd
door H. Batenburg die echter reeds in 1902 tot plebaan van de Utrecht-
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se kathedrale kerk werd benoemd. Diens opvolger, pastoor Josephus
Hermannus Vaas, heeft slechts acht jaar aan het hoofd van de Kamper
parochie gestaan. Hij vertrok in 1910 naar Leeuwarden.

De twintigste eeuw
Over de eerste tien jaren van de twintigste eeuw zijn weinigbijzonder
heden te melden. Wellichthoudt dit verband met de snellewisselingvan
pastoors. WeIvierden zowel Batenburg alsVaas in de periode hun zilve
ren priesterfeest, waardoor de kerk verrijkt werd met drie eikenhouten
zetels en een fraaie zilveren monstrans, vervaardigd door de Utrechtse
edelsmid Jan Brom. Zij zijn nog in gebruik.
Toen in 1910 pastoor J.M. Gerrits de vertrekkende Vaas opvolgde, brak
echter opnieuw een periode van grote aktiviteit aan, waarin vooral de
Amersfoortse architect Herman Kroes een grote rol speelde. Deze advi
seerde geleidelijk aan alle afschuwelijke ijzeren ramen die nog de kerk
ontsierden, door betere met zandstenen profielen te vervangen.
In 1911 vroeg het kerkbestuur aan de aartsbisschop verlof om daartoe
de sacristie, de kapellen, de twee transepten en de viering onderhanden
te mogen nemen. Tevens zouden dan een aantal gewelvenhersteld moe
ten worden.
Maar dit ambitieuze plan kan, vanwege de kosten (door Kroes op min
stens f 10.000 geschat) geen genade in Utrecht vinden. De architect
moest zich beperken!Besloten werd, voorlopig slechts vier ramen te ver
vangen, twee in het zuidelijke en oostenlijke deel van het transept en
twee in de noordelijke muur. Tevens zouden in de Mariakapel twee
dichtgemetselde ramen worden opengemaakt.
Gelukkig waren er ook gefortuneerde parochianen, die hun kerk een
goed hart toe droegen. Zo schonk de heer Laarman een flinke som voor
het aanbrengen van een raam boven de ingang van het Zuiderportaal,
terwijl de weduwe Smit-vanLammeren het plaatsen van een groot raam
naast het St.-Jozefaltaar in het Zuidertransept mogelijk rnaakte. Een
Kamper bedrijf, de steenhouwerij van de wed. J.v.d. Weert en zn, in de
Klokkensteeg, leverde het zandsteenwerk, de beglazingwerd opgedragen
aan het atelier voor glasschilderkunst van H.A.M.de Vos te Utrecht. De
heer A. Waterkamp nam de muren onderhanden.
Ook het oude doopvont, dat zoveel jaren dienst had gedaan in de Pas
toorskerk, is in deze jaren helaas verdwenen. Het werd vervangendoor
een nieuw exemplaar, dat bij de firma deWed.v.d. Breukel te Nijmegen
werd besteld. Het heeft nu een plaatsje in de noordbeuk van de kerk
gevonden. Pastoor Gerrits was een doorzetter! In 1913 wist hij te be
werken, dat twee ijzeren ramen aan de Oudestraatzijde werden vervan
gen, het jaar daarop konden twee nieuwe ramen aan de zijde van de Bui-

240



tennieuwstraat worden geplaatst.
Maar eerst in 1922 kon hij ongetwijfeld met een zucht van verlichting
constateren, dat aile monsterlijke 'kazerne-ramen' uit de 1ge eeuw wa
ren opgeruimd.
Aan deze pastoor hebben we ook te danken, dat in 1919 de ouderwetse
gasverlichting door een electrische werd vervangen. Voor hem zelf waar
schijnlijk ook een grote verbetering, want de man ging steeds slechter
zien.
Jammer, dat deze pastoor in zijn ijver om de kerk te verbeteren, er niet
voor teruggedeinsd is om waardevol beeldhouwwerk te verkopen. Zo
verkwanselde hij een fraai gesneden St.-Anna ten Drieen en enkele inte
ressante kraagstenen die afkomstig waren uit qe noordgevel.
In 1922 werd Gerrits' gezichtsvermogen zo slecht, dat hij zijn post
moest opgeven. Hij overleed in 1926 te Soest. Zijn opvolger was pastoor
W.L. Wentholt, een geboren Zwollenaar. Deze heeft slechts elf jaar de
parochie bestuurd, in 1933 stierf hij ten gevolge van een ernstige lever
ziekte. Zijn plechtige begrafenis deed half Kampen uitlopen.
Tijdens zijn pastoraat kreeg de Buitenkerk voor de vierde maal een
nieuw hoogaltaar, vervaardigd van Franse zandsteen en marmer met een
zware overhuiving. Nog altijd zwoer men in Kampen bij de neo-gotiek
dus de leverancier was weer de firma Mengelberg in Utrecht. Het oude
werd aan de R.K. kerk te Dokkum geschonken.
En na zoveel eeuwen behoefden de gelovigen ook niet meer in de kou te
zitten, in 1929 leverde de firma Beukers te Schiedam een verwarmings
installatie. Een strop was wei, dat de electrische installatie wegens het
gebruik van slecht materiaal, reeds in 1931 vernieuwd moest worden.
Na de dood Yap,pastoor Wentholt in 1933, benoemde de bisschop Mar
tinus Johannes Gerardus Gasman tot zijn opvolger.
In de Kamper gemeenschap heeft deze pastoor wei een zeer bijzondere
plaats ingenomen. Gasman dwong door zijn sterke persoonlijkheid niet
aileen in zijn eigen parochie groot respect af, maar had ook onder niet
katholieken vele vrienden. Hoewel een man met een sterk geloof, zocht
hij steeds contact met andersdenkenden; voor hem was belangrijker wat
bond, dan wat scheidde.
Hoewel in principe voorstander van bijzonder onderwijs, is hij toch ja
renlang curator van het openbare gemeentelijke lyceum geweest. Aange
zien in Kampen geen mogelijkheid bestond tot het volgen van R.K.
middelbaar onderwijs, achtte hij het niet verantwoord, dat de ouders
van zijn parochianen voor dit doel hun jonge kinderen naar Zwolle
stuurden.
Pastoor Gasman had een grote historische belangstelling en- in tegenstel
ling met vele van zijn voorgangers-gevoel voor waarachtige kunst. Zoals
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zal blijken, zou dit laatste hem door zijn oudere parochianen niet steeds
in dank worden afgenomen.
Typerend voor hem, is het dankwoord dat hij uitsprak, toen burgemees
ter Berghuis in augustus 1957 hem het ridderkruis van de Orde van
Oranje Nassau op de borst spelde:
'Tijdens mijn bijna 25-jarig herderschap over de parochie Kampen, gin
gen mijn liefde en mijn werk niet alleen uit naar mijn parochianen. Ik
heb meegeleefd met de gehele gemeente Kampen en ik mag met enige
trots zeggen: ik ben Kampenaar geworden. Ik heb wel een bescheiden
plaats in het gemeenteleven ingenomen, met inachtneming van de plaats
die wij katholieken hier innemen. Maar ik heb steeds getracht het zo
goed mogelijk en met veel animo te doen, in een streven naar begrip en
eenheid onderling. Er is veel, dat mij aan Kampen bindt en van vele zij
den ondervond ik grote sympathie. Zo zelfs, dat ik er dikwijls verlegen
onder was .. .'
Ook pastoor Gasman heeft het geweten, in welke slechte conditie zijn
kerk was. Reeds in 1933 vroeg hij het kerkbestuur de architect Harde
man uit Oldenzaal haar toestand eens grondig te onderzoeken. Gunstig
luidde zijn rapport stellig niet, maar van herstelwerkzaamheden op gro
te schaal kwam helaas niets: de crisis jaren en de daarop volgende
Tweede Wereldoorlog gooiden roet in het eten.

Pastoor Gasman 's beeldenstrijd
Pastoor Gasman had geen bezwaar tegen beelden in zijn kerk, mits deze
maar esthetisch verantwoord waren en zijn gevoel voor soberheid geen
geweld aan deden.
Maar in de jaren dertig was onze Buitenkerk nog in vele opzichten een
typisch 1ge eeuws bedehuis, een schoolvoorbeeld van het rijke Roomse
leven van die tijd. Tal van beelden stonden in de kerk opgesteld, veelal
schenkingen van particulieren en de taIrijke Broederschappen, die toen
nog zo'n belangrijke rol in de Kamper katholieke gemeenschap speeI
den. Zij waren met veelliefde gegeven,maar meestal zonder veel gevoel
voor werkelijke kunst.
Reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog begon pastoor Gasman het
meest smakeloze meubilair in zijn kerk te vervangen. Zo werden in
1942 de oude zij-altaren opgeruimd en de beelden van lozef en Maria
naar de zolder verbannen. De beeldhouwer WimHarzingkreeg opdracht
nieuwe altaren te vervaardigen, die van een betere smaak getuigden.
Zijn St. lozef en Maria konden dan ook na de restauratie van 1965-'76
gehandhaafd blijven.
Zijn grote slag sloeg pastoor Gasman echter tijdens de viering van het
honderdjarige bestaan van de parochie in 1957.
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Ter ere van dit feest, hadden zijn parochianen de talrijke beelden die
langs de pilaren stonden opgesteld weggehaald en op hun voetstukken
bloemstukken geplaatst. Een feestelijk gezicht, dat ook bij hun pastoor
bijzonder in de smaak viel. In tweeerlei opzicht! Want tot ontsteltenis
van menig oudere parochiaan, prees hij niet alleen de mooie bloemen,
maar bedankte tevens uitbundig, dat hij nu eindelijk verlost was van al
die smakeloze afbeeldingen van heiligen, die allang een doom in zijn
ogen waren geweest. En, hoewel het stellig niet zo bedoeld was, zorgde
pastoor Gasman er wel voor, dat de heiligen Anna, Antonius of hoe zij
verder mochten heten, niet meer op hun voetstukken terugkeerden om
vandaar zoet-glimlachend of streng-kijkend op de gelovigen neer te blik
ken.
Het aanzien van de kerk werd er stellig door verbeterd, maar voor menig
oudere en nog traditioneel ingestelde gelovige was deze vreedzame 'beel
denstorm' toch een begrijpelijk hard gelag.
Eerst toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, kon het kerkbestuur er
weer ernstig over gaan denken de kerk grondig te herstellen. Nodig was
dit zeker! In april 1946 bracht de architect Adema een rapport over
haar toestand uit, dat er niet om loog. Hij yond haar de laatste tien ja
ren sterk achteruit gegaan en liet zelfs het woord 'bouwvallig' horen.
WeI achtte hij het niet uitgesloten, dat dit gedeeltelijk het gevolg was
van het springen van de Kamper brug in 1945. Zo dit bewezen kon wor
den, zou bij herstel wellicht een deel der kosten onder 'oorlogsschade'
kunnen vallen.
Twee maanden later inspecteerde architect Hardeman opnieuw de Bui
tenkerk. Ook deze noemde de toestand, waarin zij verkeerde, onhoud
baar. De meest-noodzakelijke herstelwerkzaamheden zouden volgens
hem minstens f 25.000 kostten. Een tegenvaller was, dat deze architect
tot de overtuiging kwam, dat de danig ontzette pilaren aan de westzijde
niet het gevolg konden zijn van oorlogshandelingen.
Het kerkbestuur zag zich genoodzaakt door de zure appel heen te bij
ten. Voor de somma van f 18000 nam de aannemer Hollander op zich
gescheurde gewelven en ontzette pilaren te repareren. Tevens werd de
kerk opnieuw gesaust, van boven wit, van onderen creme. Zij leek weer
een tijdje te kunnen meegaan.
Tijdens deze restauratie, die in rnaart 1947 gereed kwam, brachten de
kunstschilders P. van Rossum en H. van den Burgt in het Zuiderportaal
een aantal wandschilderingen aan, die de Goede Herder, de ten Hemel
opneming van Maria en haar Kroning voorstelden. Veel plezier heeft
men er niet van gehad; tijdens het pastoraat van Spelbrink, Gasman's
opvolger, bleken ze zo door vocht te zijn aangetast, dat zij overgesaust
werden.
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In 1949 bleek het dak van de kerk in zeer slechte staat te zijn. Herstel
zou minstens f 30-40.000 vragen. De gemeente Kampen was bereid
hiervoor subsidie bij Monumentenzorg aan te vragen. Veel kwam hier
niet van terecht, wel kon het kerkbestuur de sacristie wat opknappen.
De Buitenkerk was en bleef toch feitelijk Kampens stiefkind. Enkele
maanden na de luisterrijke viering van het honderdjarig bestaan van de
parochie, ging pastoor Gasman, niet aIleen ridder in de Orde van Oranje
Nassau maar ook ere-kanunnik van het Metropolitaan Kapittel, met
pensioen. Zijn emeritaat bracht hij in het Utrechtse stadje Montfoort
door, waar hij na een lang ziekbed in 1969 stierf.
Hij werd opgevolgd door pastoor J .B.J. Spelbrink, die slechts zevenjaar
aan het hoofd van de Kamper parochie heeft gestaan. Tijdens zijn pas
toraat bleek de kerk al spoedig zo bouwvallig te zijn, dat zij levensge
vaarlijk voor haar bezoekers werd. In juli 1963 moest onder een der ge
welven zelfs een groot vangzeil worden aangebracht om te zorgen, dat
de gelovigenniet door vallend gesteente verpletterd werden. Maartoen
was de redding al nabij, een algehele restauratie stond voor de deur. In
afwachting daarvan, werd de Buitenkerk op 4 october 1963 definitief
buiten gebruik gesteld. Een noodkerk, gebouwd in de tuin van de pasto
rie, nam voorlopig haar taak over.Hijvoltooide Gasmans'beeldenstorm'.
Pastoor H.G.J. Scholten, die in 1964 Spelbrink opvolgde wachtte een
zware taak!
Niet aIleen begon tijdens diens pastoraat de restauratie van de Buiten
kerk, die meer dan tien jaren zou duren en moest hij zich dus met een
gebrekkige noodkerk behelpen, maar tevens rustte op zijn schouders de
last van 'bouwpastoor' te zijn.
Want na de Tweede Wereldoorlogbreidde Kampen zich snel uit en in
de nieuwe woonwijken bestond niet aIleen behoefte aan protestantse
kerken, maar ook was een tweede katholieke kerk daar dringend ge
wenst. Pastoor Scholten kreeg opdracht hiervoor te zorgen.
Deze rustige fwentenaar die, met welke moeilijke problemen hij ook
geconfronteerd werd, nimmer in paniek raakte, bleek hiervoor de juiste
man op de juiste plaats te zijn. Zelfs zijn pastoraal werk leed hier niet
onder en groot was daarom de verslagenheid der Kamper katholieken,
toen in 1969 bleek, dat hun pastoor aan een ongeneeslijkeziekte leed.
Zijn kapelaan moest de eerste steen voor de R.K. Flevokerk leggen, die
op 2 augustus door kardinaal Alferink werd ingewijd. Enige maanden
later overleed pastoor Scholten. De bisschop benoemde tot zijn opvol
ger G.J. Kuypers.
Twee oud-gedienden van de parochie hebben tijdens het pastoraat van
Scholten hun kerkelijke functie neergelegd,namelijk de koster M.J. van
Mierlo en de organist F.J.L. van der Werdt. Beiden hadden toen bijna
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veertig jaar naar beste weten en kunnen de kerk gediend. Koster van
Mierlo eindigde zijn werkzaamleven zelfs in de noodkerk, waarin hij
tijdens de dienst door een hartinfarct werd getroffen. Wellicht had hij
zich geen schoner dood gewenst, te sterven te midden van hen die hij
zoveeljaren met zijn goede zorgen had omringd.
In de maand juni van hetjaar 1965 begon de grote restauratie van onze
Buitenkerk die opgedragen was aan het architectenbureau ir. H.w.J.
Reck te 's-Gravenhage en eerst geleid werd door de heer R. Rinssens en
na diens vroegtijdige dood door de architect H.J. van Schaik. Elf jaren
zou het duren voor zij weer in gebruik genomen kon worden.
Maar in dat tijdvak herrees in onze oude Buitenkerk geleidelijk aan op
nieuw een kerkgebouw, zoals wellicht de onbekende bouwmeesters in
de tweede helft van de 14e eeuw haar ontwierpen: een glorieuze drie
beukige bakstenen hallenkerk, gebouwd en gewijd ter ere van Haar, die
eens de mensheid haar zoon Jezus Christ us schonk.
Het interieur werd natuurlijk aangepast aan de opvattingen van onze
tijd. Toch achtte men het geen bezwaar de staties, eens door Mengel
berg ontworpen, opnieuw langs de wanden op te stellen. Ook het tegen
woordige altaar en de preekstoel zijn stellig niet modern. Het eerstge
noemde is afkomstig uit een kerk in Dieren en is nog een Mengelberg
creatie, de preekstoel is een laat-achttiende eeuws werk van de beeld
houwer E.V. Horstok. Dat het prachtige Hinsz-orgel, na geheel te zijn
gerestaureerd zou terugkeren, stond natuurlijk reeds voor de restauratie
vast.
Op 16 september 1976 zal onze gerestaureerde Buitenkerk officieel en
feestelijk heropend worden. Lang hebben katholieken en Protestanten
elkaar deze kerk betwist en is verwaarlozing haar lot geweest. Maar dit
alles is gelukkig verleden tijd.
De Kamper katholieken zijn vele jaren geen tweede-rangs staatsburgers
meer en voor onze Buitenkerk, die zolang Kampens stiefkind was, is nu
eindelijk ook de tijd gekomen, dat zij terecht in een adem genoemd kan
worden met de vele kostelijke monumenten uit het verleden, waaraan
onze stad nog rijk is.
Moge dit tot in de lengte van dagen zo blijven!

Kampen,juli 1976.
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