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Vier eeuwen dakkapellen 

van het Heilige Geest- of Buitengasthuis

door Theo van Mierlo

Op vrijdag 2 september 2016 opende H.K.H. Prinses Margriet de nieuw-
bouw van Margaretha, dat na vijftien jaar van plannen maken en bouwen 
tussen Burgwal en Boven Nieuwstraat was verrezen op een plek waar al 
bijna zeven eeuwen zorg wordt verleend. In de fraaie binnentuin onthul-
de zij een steen met niet alleen haar naam, maar ook die van haar groot-
moeder, die in 1895 de eerste steen legde voor eveneens een grootscheepse 
nieuwbouw op dezelfde plek.
Pontificaal in deze binnentuin staat een modern vormgegeven prieel van 
beton, als drager van een vijftal dakkapellen. Deze 17de-eeuwse kapellen 
van Bentheimer en Gildehaus zandsteen zijn oorspronkelijk afkomstig 
van het Heilige Geest- of Buitengasthuis. Deze werd gesloopt in 1899 na-
dat de nieuwbouw bij het St. Geertruiden- of Bovengasthuis, waarvoor de 
jonge koningin Wilhelmina in 1895 de eerste steen legde, was voltooid. Ze-
ven dakkapellen werden toen geplaatst op bebouwing behorende bij het 
Bovengasthuis. Vijf ervan hebben uiteindelijk alle nieuwbouwplannen 
overleefd en vormen zo een mooie herinnering aan en verwijzing naar de 
rijke historie van de Kamper gasthuizen.
In onderstaand artikel zullen de lotgevallen van de dakkapellen beschre-
ven worden, tot en met de laatste restauratie in 2014/2015. Maar de kapel-
len maken het ook mogelijk een stuk ontwikkelingsgeschiedenis van het 
vroegere complex van het Buitengasthuis te reconstrueren.

Het Buitengasthuiscomplex in de 19de eeuw
De natuurstenen dakkapellen stonden oorspronkelijk op de kostkopers-
woningen (waarover later meer), gelegen rondom de binnenplaats van het 
Buitengasthuis onder de rook van de Nieuwe Toren. Alle vijf bewaard ge-
bleven dakkapellen zijn voorzien van een jaartal, te weten respectievelijk 
1626, 1629, 1630, 1634 en 1730. Door de oorspronkelijke locatie van de kapel-
len bij het Buitengasthuis te bepalen en de jaartallen zoveel als mogelijk te 
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koppelen aan schriftelijke bronnen, kan de ontwikkeling van het complex 
in de 17de eeuw gereconstrueerd worden. Daarom volgt hier eerst een be-
schrijving van het gasthuiscomplex in de 19de eeuw, aan de hand van twee 
fraaie pentekeningen van Pieter Remmers uit 1808 en een aantal foto’s van 
de binnenplaats uit de late 19de eeuw.
Pieter Remmers (1744-na 1818) was net als Hendrick Avercamp geboren in 
Amsterdam én doofstom. Hij vestigde zich rond zijn 27ste levensjaar in 1771 
met zijn moeder, dan inmiddels weduwe, in Kampen. Van hem zijn talrij-
ke fraaie pentekeningen en aquarellen bewaard gebleven, die een prachtig 
beeld geven van de stad Kampen aan het einde van de 18de en het begin van 
de 19de eeuw.1 Twee pentekeningen van Remmers uit 1808 van de binnen-
plaats van het Buitengasthuis bevinden zich in de collectie van het Stadsar-
chief Kampen. Remmers geeft ons een beeld van de bebouwing gezien naar 
het oosten (richting Oudestraat) en naar het westen (richting Buiten Nieuw-
straat).2 (zie afbeelding 1-2). Op de tekening naar het oosten zien we de ach-
terzijde van het hoofdgebouw van het Buitengasthuis, dat gelegen was aan 

12. Het Heilige Geest of Buitengasthuis, binnenplaats, gezien naar oost en west. Pieter Remmers (1744 – na 1818), tekening in 
bister inkt, 1808.  Collectie: Stadsarchief Kampen.
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de Oudestraat naast de Nieuwe Toren, die rechts prominent boven de be-
bouwing uitsteekt. Duidelijk is te zien dat het hoofdgebouw uit drie panden 
bestond. De gevelopbouw van het linker pand wijkt duidelijk af van die van 
beide rechter panden. Deze zijn niet alleen hoger, maar vertonen veel on-
derlinge overeenkomsten en lijken ook een oudere oorsprong te hebben dan 
het linker pand. Opmerkelijk is de zware muur waartegen het rechter pand 
staat. Achter het linker pand zien we een aantal huisjes, met een natuurste-
nen dakkapel. Op de tekening naar het westen zien we geheel rechts dezelf-
de dakkapel, met links daarvan nog eens twee natuurstenen dakkapellen 
op het vervolg van deze huisjes (kostkoperswoningen). In het midden ligt de 
gasthuisbebouwing aan de Buiten Nieuwstraat met een poort, van waaruit 
de straat en de Nieuwe Markt bereikt kon worden. Links van deze poortdoor-
gang herkennen we nog twee huisjes met een natuurstenen dakkapel en 
geheel links in de hoek een vijfde exemplaar. Let ook op het begroeide prieel 
in de tuin die in het midden van de binnenplaats is aangelegd!
Een vijftal foto’s uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (hierna RCE) in Amersfoort, geven een goed beeld van de gehele bebou-
wing rondom de binnenplaats kort voor de sloop in 1899.3 Op de eerste foto 
(afbeelding 3) zien we de Nieuwe Toren met het rechtse pand van het hoofd-
gebouw aan de Oudestraat. De topgevel, op de tekening van Remmers nog 
aanwezig, is verdwenen; maar de zware muur, ook zichtbaar op Remmers’ 

34: De bebouwing rondom de binnenplaats van het 
Buitengasthuis, eind 19de eeuw. Collectie: Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.
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tekening is er nog steeds. Rechts daarvan de bebouwing van het gasthuis 
(eveneens kostkoperswoningen) langs de Torenstraat, met wederom twee 
natuurstenen dakkapellen. Op afbeelding 4 zien we de twee linker panden 
van het hoofdgebouw, waarvan de topgevels eveneens zijn verdwenen, en de 
kostkoperswoningen met de dakkapel die we ook al zagen op de tekening 
van Remmers. De derde foto (afbeelding 5) laat ons weer de kostkoperswo-
ningen zien aan de noordzijde, met de andere twee dakkapellen. Alleen is 
nu de meest linker natuurstenen kapel inmiddels vervangen door een een-
voudig houten exemplaar. De volgende foto (afbeelding 6) toont de bebou-
wing langs de Buiten Nieuwstraat met in het midden de twee kleine huisjes 
met dakkapel. De laatste foto (afbeelding 7) toont ons de zuidwesthoek van 
de binnenplaats, waar we wederom twee natuurstenen kapellen herkennen; 
de rechter daarvan zagen we ook al bij Remmers.

Acht dakkapellen
Al met al zijn aan de hand van de tekeningen van Remmers en de beschre-
ven foto’s acht natuurstenen dakkapellen te traceren, waarvan er dus één 
in de loop van de 19de eeuw is vervangen door een houten exemplaar: drie 
exemplaren (waaronder de houten kapel) op de kostkoperswoningen aan de 

57: De bebouwing rondom de binnenplaats van het 
Buitengasthuis, eind 19de eeuw. Collectie: Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.
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8. Plattegrond van het Buitengasthuis, gecombineerd met de geveltekeningen van de kostkoperswoningen rondom de binnen
plaats, met daarin aangegeven de locatie van de vijf bewaard gebleven dakkapellen. Collectie RCE; bewerking Th. van Mierlo 
en R. Steller. Als inzet de drie witgepleisterde gevels van het gasthuis aan de Oudestraat in 1898. Detail van een foto van een 
feestelijke optocht in de Oudestraat. Omdat de fries met beeldhouwwerk boven de ramen van het meest rechter pand van het 
gasthuis al is verdwenen, zal deze foto uit 1897 of 1898 dateren. Collectie: Stadsarchief Kampen.
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noordzijde van de binnenplaats, vier op de woningen aan de zuidzijde en tot 
slot één exemplaar op de twee woningen aan de westzijde. We zien dit even-
eens terug op een situatietekening van de gevels rondom de binnenplaats, 
eveneens aanwezig in de collectie van de RCE. Het lijkt aannemelijk dat de 
tekening is gemaakt in verband met de voorgenomen sloop van het gast-
huiscomplex, mogelijk tezamen met een plattegrond van het gehele com-
plex.4 (zie afbeelding 8) Uiteindelijk zouden de zeven natuurstenen kapellen 
een nieuwe plek krijgen op kostkoperswoningen bij het Bovengasthuis: vijf 
op de woningen langs de Burgwal, twee op woningen op de binnenplaats 
van het gasthuis. De laatste twee genoemden zouden latere sloopfasen niet 
overleven, maar de vijf kapellen aan de Burgwal sieren nu het hedendaagse 
prieel op het binnenterrein.
Omdat enerzijds alle vijf de kapellen zijn voorzien van een jaartal, ieder in 
een uniek vormgegeven cartouche en anderzijds de bij de RCE aanwezige fo-
to’s van een hoge kwaliteit zijn, kunnen de oorspronkelijke locaties van deze 
kapellen op de binnenplaats van het Buitengasthuis herleid worden: de ka-
pellen met de jaartallen 1626 en 1730 stonden op huisjes aan de noordzijde, 
die met de jaartallen 1629 en 1630 op huisjes aan de zuidzijde. Ook de andere 
twee uiteindelijk niet overgeleverde dakkapellen op de noordvleugel zijn van 
een jaartal voorzien geweest (de meest linkse 1630 of 1631;5 het jaartal van de 
tweede kapel van links is op basis van overgeleverde foto’s niet meer te her-
kennen). De kapel met het jaartal 1634, tenslotte, sierde de twee huisjes aan 
de westzijde van de binnenplaats. Op afbeelding 8, waarbij de eerdergenoem-
de plattegrond en geveltekeningen in de collectie van de RCE met elkaar zijn 
gecombineerd, zijn de locaties van de vijf dakkapellen aangegeven.

De dakkapellen stilistisch beschouwd.

De (oorspronkelijk acht) dakkapelfronten van Bentheimer en Gildehaus zand steen be-

staan uit twee vensters binnen een natuurstenen kozijn. Dit kozijn wordt aan weers-

zijden geflankeerd door gekrulde voluten (zijstukken) die langs de vensterkozijnen 

naar boven lopen en eindigen tegen de bovendorpel van het kozijn. Op een boven het 

venster geplaatste latei staat bij alle kapellen een gebogen fronton, aan weerszijden 

geflankeerd door een bol. Twee kapellen (oorspronkelijk vier; twee zijn er verloren 

gegaan) hebben een gesloten fronton met daarbinnen een gestileerd schelpfiguur en 

worden bekroond door een obelisk. De overige drie kapellen (één kapel is verloren 

gegaan) hebben een geopend fronton met tussen de beide gebogen zijstukken een op 

een sokkel geplaatste schilddragende leeuw. Bij deze kapellen zijn de krullen van de 
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voluten aan de bovenzijde licht geopend; bij de kapellen met gesloten fronton zijn 

de krullen gesloten. Overigens zijn de voluten in detaillering per kapel verschillend 

uitgevoerd. Dit geldt ook voor de decoratie van de lateien. Iedere latei is voorzien van 

een in uitvoering unieke cartouche. Bij vier van de vijf bewaard gebleven kapellen is 

in de cartouche een jaartal gebeiteld. Bij de vijfde is in 1730 het oorspronkelijke jaar-

tal weggebeiteld en vervangen door het inschrift ‘RENOVATUM’. Ook de cartouches 

van de twee in de jaren zestig verloren gegane kapellen hebben een jaartal bevat. De 

lateien van de kapellen met een gesloten fronton worden aan de zijkanten afgesloten 

door portretkopjes: links steeds een mannenfiguur en rechts een vrouwenfiguur. De 

voluten, maar ook de kopjes en guirlandes ter weeszijden van sommige cartouches, 

zijn typische kenmerken van het maniërisme, de overgang van de renaissance naar 

het classicisme, dat vooral vanaf de jaren dertig van de 17de eeuw opkwam.

Bij het Buitengasthuis waren de kapellen met gesloten en open fronton in een zekere 

symmetrie geplaatst. Op de zuidvleugel hadden de twee binnenste dakkapellen een 

open fronton met schilddragende leeuw, de twee buitenste een gesloten fronton met 

pinakel. Bij de noordvleugel met drie kapellen had de middelste een open fronton 

met schilddragende leeuw en net als aan de overzijde de twee buitenste een gesloten 

fronton met obelisk. De kapel aan de westzijde van de binnenplaats had eveneens 

een open fronton met schilddragende leeuw en werd dus in zekere zin aan weerszij-

den geflankeerd door een kapel met gesloten fronton op de noord- en zuidvleugel.

910. Twee van de vijf gerestaureerde dakkapellen. Links de kapel met het jaartal 1626 en een gesloten gebogen fronton; rechts 
de kapel uit 1634 met een schilddragende leeuw in het midden. Foto’s auteur.

257
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Ontwikkeling van het gasthuiscomplex tot begin 17de eeuw 
Mede op grond van de bewaard gebleven dakkapellen op de kostkoperswo-
ningen kunnen we, zoals straks zal blijken, concluderen dat deze woningen 
in het tweede kwart van de 17de eeuw zijn gebouwd. Maar eerst een beknopt 
overzicht van hoe het gasthuiscomplex zich tot aan het begin van de 17de 
eeuw ontwikkelde.
Aangenomen wordt dat het Heilige Geestgasthuis in de late 13de eeuw 
gesticht zal zijn. Aan het gasthuis was een kapel verbonden, gelegen aan 
de Oudestraat. Wanneer deze kapel precies is gebouwd is niet bekend. Het 
gasthuis bezat in 1310 weliswaar een draagbaar altaar, maar dit impliceert 
niet direct de aanwezigheid van een kapel. Maar in een akte uit 1333 wordt 
gesproken van de wijding van het altaar in de kapel van het gasthuis, zodat 
de aanwezigheid van de kapel in dat jaar zeker is.6 Gezien de ligging van de 
kapel aan de Oudestraat, mogen we aannemen dat hier ook de eerste bebou-
wing van het gasthuis gezocht mag worden. Omdat in de 14de en 15de eeuw 
een enkele keer in bronnen sprake is van ‘oude heilige geestgasthuis’, heeft 
Henk van den Hoven in 2011 duidelijk proberen te maken dat het eerste Hei-
lige Geestgasthuis mogelijk aan de Burgwal, in de nabijheid van het Minder-
broederklooster gezocht moet worden. In 1333, het jaar dat er sprake is van 
de wijding van een altaar, zou dan sprake kunnen zijn van een nieuwe ves-
tiging aan de Oudestraat mét kapel.7 Zijn beredenering daarvoor is echter 
naar mijn mening niet overtuigend en zeker niet sluitend. Kijkend naar de 
oudste gasthuizen in andere middeleeuwse steden, dan zijn deze gesitueerd 
aan de belangrijkste (toegangs)weg binnen de stad, maar wel nabij de stads-
grens én een stadspoort. Een ligging aan de Oudestraat in de buitenhoek en 
nabij een stadspoort, ligt dan meer voor de hand dan aan de Burgwal.
Hoe dan ook, we mogen zeker uitgaan van een ligging aan de Oudestraat 
vanaf 1333. De twee panden met een hoge topgevel, die we kennen van de 
tekening van Remmers, mogen we zien als het oudste deel van dat gasthuis. 
Het meest zuidelijke pand stond tegen de kapel aan. Nadat deze in 1646 
door brand werd verwoest, verrees op de plek van de kapel de Nieuwe Toren. 
Denkbaar is dat de kapel voor de bewoners van het gasthuis via het hoofdge-
bouw bereikbaar was, zoals dit ook het geval was bij het Bovengasthuis aan 
de Boven Nieuwstraat.8 Het terrein van het Buitengasthuis beperkte zich 
niet tot de kapel en beide panden. Aangenomen mag worden dat het terrein 
achter deze gebouwen zich mogelijk al vanaf het begin uitgestrekt zal heb-
ben tot aan de Buiten Nieuwstraat. Op dit achterterrein zullen geleidelijk 
aan steeds meer bijgebouwen gekomen zijn, enerzijds nodig voor het beheer 
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van het gasthuis, anderzijds voor huisvesting van kostkopers; een ontwikke-
ling die ook te zien is bij het later in de 14de eeuw gestichte St. Geertruiden- 
of Bovengasthuis aan de Boven Nieuwstraat. Kapel en ziekenzaal stonden 
aan deze straat, maar uiteindelijk strekte ook hier het gasthuisterrein zich 
steeds verder uit richting Burgwal. En ook hier ontstond en bevond zich op 
het achterliggende terrein steeds meer bebouwing.9 Met betrekking tot het 
Buitengasthuis lezen we al in een acte uit 1347, dat wanneer ene Paulus en 
zijn vrouw in het gasthuis opgenomen zullen worden, zij een huis mogen 
timmeren op het erf van het gasthuis. Na hun dood zou dit huis aan het Hei-
lige Geestgasthuis komen te vervallen. Verder werd bepaald dat wanneer zij 
hun huis betrokken, zij met de andere broeders en zuster aan tafel mochten 
gaan, of ze konden voor twee personen eten in hun huis krijgen.10 Dit is daar-
mee ook het oudste voorbeeld van zogenaamde kostkopers. Bij de gasthuizen 
waren al vroeg twee, later drie verschillende groepen van verpleegden te on-
derscheiden: de kostgevers, aan wie de kost gegeven werd en de kostkopers, 
die de kost kochten. Verpleegden die tot de eerste groep behoorden en tot 
werken in staat waren, werden verplicht tot het verrichten van werkzaam-
heden ten behoeve van de instelling. Uit deze groep ontstond na verloop van 
tijd een derde groep, die tegen betaling van een zeker bedrag werd verpleegd, 
zonder dat de verplichting tot werken bestond en die tevens de beschikking 
kreeg over een eigen kamer; zij werden kostgevers-werkvrij genoemd.11 De 
kostkopers - ook wel proveniers genoemd - woonden veelal, zoals we al zagen 
bij het voorbeeld uit 1347, in een eigen huisje op het gasthuisterrein.
Hoe het gasthuisterrein van het Buitengasthuis zich exact heeft ontwikkeld 
en hoe het er aan het begin van de 17de eeuw precies heeft uitgezien, blijft 
schimmig. Henk van den Hoven heeft in een aantal publicaties veel wetens-
waardigheden over bebouwing en erven in relatie tot en in de omgeving van 
het gasthuis verzameld. Maar een helder beeld is helaas ook door hem daar-
uit niet gedestilleerd.12 Wel mogen we aannemen dat het gasthuisterrein aan 
de westzijde, dus langs de Buiten Nieuwstraat al vroeg door bebouwing was 
afgesloten. Maar voor onze kennis van de veranderingen in de 17de eeuw blij-
ken de bewaard gebleven dakkapellen, in combinatie met schriftelijke bron-
nen aanwezig in het Kamper Stadsarchief, een belangrijk instrument te zijn. 

Uitbreiding van het Heilige Geest- of Buitengasthuis in de 17de eeuw; eer-
ste fase, 1626
Op 21 februari 1626 besloten schepenen en raden van Kampen in vergade-
ring bijeen samen met de gezworen gemeente (een soort volksvertegenwoor-
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diging), dat het ‘tot behoef’ van het Heilige Geestgasthuis aangekochte huis 
tot een eetplaats voor hen die de kost gekocht hebben gebruikt mocht wor-
den. Daarnaast mochten op de plaats enige oude woningen en ‘stallekens 
ofte verkenschot’ afgebroken worden om daarvoor in de plaats enkele ‘huys-
kens’ te bouwen, waar ‘een yder op sich selvens’ (oftewel als kostkopers) in 
kon wonen.13 Als schepenen en raden op 28 februari opnieuw bijeen zijn, 
maar dan zonder gezworen gemeente, wordt het genomen besluit van een 
week eerder bekrachtigd en de inhoud daarvan nog eens expliciet omschre-
ven. We lezen dan ook dat achter het aangekochte huis naast het gasthuis, 
‘eene goede gelegenheit […] daer angetymmert ende angemaekt zal worden 
van bequaemen woeningen’.14 Een kleine vijf maanden later, op 22 juli, kre-
gen de vier provisoren (zeg maar de toezichthouders) van het gasthuis, op dat 
moment allen raadsleden, opdracht van het stadsbestuur ‘een ordere voort 
Nije Provenars huijs op behaech van haer eersame op pampier’ te brengen.15

Uit de rekening van het Heilige Geestgasthuis over het jaar 1626 blijkt dat de 
werkzaamheden nog hetzelfde jaar uitgevoerd moeten zijn. Zo vinden we er 
meerdere betalingen aan mr. Haermszn, timmerman, en aan mr. Lambert, 
metselaar, voor de ‘zes nye huesckens’. Er worden, voor zover te herleiden, 
met name in de tweede helft van 1626 flinke hoeveelheden ‘groete bloick-
steen’ (natuursteen) aangekocht, evenals bakstenen, balken en ander bouw-
materiaal. Naast de bovengenoemde timmerman en metselaar worden ook 
andere arbeiders, waaronder steenhouwers, betaald. Helaas zijn de kosten 
voor de bouw van de huisjes niet onder een afzonderlijke verzamelpost on-
dergebracht, zodat niet altijd duidelijk is welke bedragen aan materiaal en 
arbeiders expliciet hiervoor zijn uitgegeven.16 Duidelijk is wel, dat er dus in 
1626 zes huisjes gebouwd moeten zijn.
Het pand waarvan in het raadsbesluit sprake is en dat naast het Heilige 
Geesthuis lag, blijkt het meest linkse van drie panden op de tekening van 
Remmers te zijn, het pand met de lage topgevel en de ten opzichte van bei-
de buurpanden afwijkende gevelindeling (op de plek van het huidige pand 
Oudestraat 150).17 We zien op dezelfde tekening de kostkoperswoningen 
achter dit pand liggen. De in het raadsbesluit genoemde plaats waar enige 
oude woningen en varkenskotten gesloopt mochten worden voor de bouw 
van nieuwe huisjes, lag dus achter dit pand en behoorde wellicht al langer 
tot het terrein van het gasthuis dan het pand zelf. Maar onbekend blijft 
wanneer het pand zelf door het gasthuis is aangekocht. Kijken we nu naar 
afbeelding 8, waar de plattegrond en de geveltekeningen van het gasthuis 
zijn samengevoegd, dan tellen we achter het meest noordelijke pand van 
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het gasthuis zes huisjes. En de eerste dakkapel vanaf het pand bevat ook 
het jaartal 1626. Hiermee kan met zekerheid gesteld worden dat in 1626 de 
huisjes aan de noordzijde van de binnenplaats als kostkoperswoningen zijn 
gebouwd. Dit lijkt nog eens extra bevestigd te worden door de leeuw met wa-
penschild die voor de sloop en verplaatsing van de kapellen in 1899 deel uit-
maakte van de naastgelegen dakkapel met het jaartal 1730 (afbeelding 11). 
Het wapenschild bevat het wapen van Teunis Roelofsz. Steenbergen († 1643): 
een adelaar met omhooggerichte vlucht en omringd door de letters TRS, 
de initialen van Steenbergen. Van 1621 tot 1623 en vanaf 1628 tot aan zijn 
dood in 1643 maakte hij deel uit van de Raad. In de tussenliggende jaren 
was hij gemeensman en ook kerkmeester van de Buitenkerk. Aan het eind 
van de rekeningen van het gasthuis over de jaren 1625 en 1631 komen we 

zijn naam tegen als een van de pro-
visoren van het Buitengasthuis.18 De 
dagelijkse leiding bij de gasthuizen 
lag bij een gasthuismoeder en -va-
der. Bestuurlijk werd ieder gasthuis 
beheerd door een tweetal kerkmees-
ters (vanaf de Franse Tijd regenten 
genoemd). Op het doen en laten 
van de kerkmeesters werd enig toe-
zicht uitgeoefend door twee tot vier 
provisoren. Zowel kerkmeesters als 
provisoren werden door het stadsbe-
stuur benoemd uit de vooraanstaan-
de burgerij en waren niet zelden 
lid van de Raad.19 Steenbergen was 
dus zowel in 1625 als in 1631 een 
van de provisoren. Maar juist in het 
jaar 1626, wanneer de zes huisjes 
worden gebouwd, komen we hem 
aan het eind van de rekening tegen 
als kerkmeester en legt hij ten over-
staan van de provisoren verantwoor-
ding af voor de ontvangsten en uit-

11. Leeuw met het wapenschild van Teunis Roelofsz. 
Steenbergen, na restauratie. Oorspronkelijk behorend tot de 
dakkapel met het jaartal 1730. Foto: J. Visser.
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gaven over dat jaar. Kortom, de bouw van de zes huisjes is gerealiseerd onder 
zijn verantwoordelijkheid en dat heeft hij laten blijken door zijn wapen op 
een van de dakkapellen te laten prijken.

Verdere uitbreidingen van het Heilige Geest- of Buitengasthuis in de 17de 
eeuw
Wetende dat de in 1626 met kostkoperswoningen bebouwde noordzijde van 
de binnenplaats van het gasthuis gesierd werd met een dakkapel met het 
jaartal 1626, mag je concluderen dat de kostkoperswoningen aan de zuidzij-
de in 1629 en 1630 zijn gebouwd; immers deze jaartallen vinden we terug 
op twee dakkapellen aan deze zijde. In ieder geval lijkt aan deze uitbrei-
ding geen raadsbesluit ten grondslag te liggen. Maar ten opzichte van de 
gasthuisrekening van 1627 (die van 1628 is niet overgeleverd) zijn er in de 
rekening van 1629 wel opvallend forse uitgaven te vinden, in het bijzonder 
ook betalingen aan de eveneens in de rekening van 1626 voorkomende en 
aan de bouw van de zes huisjes te koppelen timmerman en metselaar. Deze 
uitgaven in 1629 kunnen echter in tegenstelling tot die in 1626, niet tot spe-
cifieke werkzaamheden ten aanzien van de bouw van kostkoperswoningen 
herleid worden. Voor het jaar 1630 geldt hetzelfde. Ook nu forse uitgaven 
aan ambachtslieden en materialen ‘tot tymmeringhe’, maar geen expliciete 
verwijzingen naar bouw van woningen.20 Maar vooral de enorme omvang 
van de uitgaven ten aanzien van bouwgerelateerde zaken in de rekening van 
1630 lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat de zuidvleugel in deze periode 
en dan misschien vooral in 1630 tot stand is gekomen. Een extra bevestiging 
van deze conclusie kan zijn dat de achterzijde van deze reeks huisjes grens-
de aan de huidige Torenstraat. Aangenomen mag worden dat een groot deel 
van deze straat aanvankelijk behoorde tot het gasthuisterrein. Achter de ka-
pel, op de plek van de huidige Torenstraat, bevond zich het kerkhof van het 
gasthuis. Na de Reformatie verloor de kapel haar kerkelijke functie, net zoals 
bij het Bovengasthuis. De kapel van dit laatste gasthuis werd in 1611 afgebro-
ken. In oktober 1629 besloot het stadsbestuur echter de kapel van het Heilige 
Geestgasthuis, dat tot dan toe voor opslag van geschut en munitie diende, te 
verbouwen tot een ‘bequaemen plaetze omb in tijt van noot het garnisoen 
daerinne tho logieren ende omb tot andere saeken tot stadts behoeff te mue-
gen gebruicken’.21 Dit betekende zeker dat de kapel goed toegankelijk moest 
zijn via de openbare weg. En de begraafplaats zal op dat moment dus zeker 
niet meer in gebruik geweest zijn. Ergo, er was ruimte ontstaan om ook aan 
deze zijde van het gasthuisterrein kostkoperswoningen te realiseren.
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Blijven tot slot over de twee huisjes aan de westzijde van de binnenplaats, 
waarop de dakkapel stond met het jaartal 1634. Op grond van het voorgaande 
mag je dus de bouw van deze huisjes in 1634 verwachten, Vooral op basis van 
de post in de rekening van dat jaar: ‘betaelt Jan Dericksz., steenhouwer, voirt 
geveltien te houwen’, is deze conclusie zeker gerechtvaardigd.22 Aangenomen 
mag worden dat de bebouwing áchter de beide in 1634 gebouwde huisjes 
toen al de westzijde van het gasthuisterrein langs de Buiten Nieuwstraat af-
sloot. Wanneer deze bebouwing is gerealiseerd is echter niet te traceren.
Als laatste uitbreiding in de 17de eeuw werd aan de Buiten Nieuwstraat 
achter de in 1626 gebouwde huisjes een stal en wagenschuur gerealiseerd. 
In september 1643 stemde het stadsbestuur onder voorwaarden in met de 
bouw daarvan.23 De bewaard gebleven gevelsteen uit de gevel van het wagen-
huis draagt echter het jaartal 1630. Heeft het besluit van 1643 dan mogelijk 
betrekking op een uitbreiding van de stal en is het eerste deel van de stal/wa-

12. Detail van een schilderij van Claes Bellekin, circa 1660, collectie Stedelijk Museum Kampen. Foto: auteur.
De twee hoog oprijzende gevels van het oudste deel van het Heilige Geestgasthuis en daarnaast het later toegevoegde derde 
pand steken prominent boven de stadsmuur uit. Links van het gasthuis de Nieuwe Toren in aanbouw. Nadat de stenen onder
bouw in 1655 was voltooid, werd deze tijdelijk voorzien van een tentdak. Rechts is ook de natuurstenen gevel van het Gotisch 
Huis duidelijk herkenbaar.
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genhuis reeds in 1630 gebouwd? Dit zou dan een verklaring kunnen zijn van 
de wel zeer omvangrijke uitgaven met betrekking tot bouwwerkzaamheden 
in 1630. Een (vrije) kopie van de originele gevelsteen, die zich tegenwoordig 
in de achtergevel van Burgwal 106 bevindt, is ingemetseld boven de ingang 
aan de Burgwal van de parkeergarage onder het Margarethacomplex.24

De laatste grote verandering met betrekking tot het gasthuiscomplex in de 
17de eeuw was het verdwijnen van de kapel. In september 1646 werd deze 
door band verwoest, als gevolg van de bouw van een nieuw torentje op de 
kapel ten behoeve van het carillon. Het stadsbestuur besloot terstond op 
de plaats des onheils een nieuwe toren te bouwen, met als enige functie 
het dragen van een carillon. Maar pas ruim zeventien jaar later, op 2 janu-
ari 1664, kon het carillon in gebruik genomen worden en waren alle werk-
zaamheden afgerond.25 Achter de toren was nu de gehele straat openbaar 
terrein en definitief gescheiden van het gasthuisterrein. Aan de kapel her-
innerden alleen nog de beide zijmuren. De noordelijke als zijgevel van het 
hoofdgebouw van het gasthuis; op de tekening van Remmers (afbeelding 
1) en de foto van de RCE (afbeelding 3) is de dikke muur nog te herkennen. 
De zuidelijke zijmuur van de kapel is nog steeds zichtbaar, links van het 
toegangsportaal van de Nieuwe Toren aan de Oudestraat.26 Daarmee had het 
gasthuiscomplex in de 17de eeuw zijn omvang en vorm gekregen, die kort 
voor de sloop in 1899 is opgetekend (zie afbeelding 8).

Renovatie in 1730
Zoals al eerder genoemd, bevat een van de vijf bewaard gebleven dakkapel-
len het jaartal 1730. Dit jaartal bevindt zich echter niet in de cartouche, zo-
als bij de andere kapellen, maar is in de bovenlatei van het venster gebeiteld. 
In de cartouche zelf valt te lezen: ‘renovatum’. Dit duidt dus blijkbaar op 
substantiële herstelwerkzaamheden. Op de overgeleverde foto’s van de kost-
koperswoningen is te zien dat alle woningen voorzien zijn van deuren en 
ramen met houten kozijnen. Met name bij de kostkoperswoningen aan de 
noord- en westzijde zijn echter boven de deuren en ramen ontlastingsbogen 
te herkennen. Deze behoorden bij hoogstwaarschijnlijk natuurstenen kozij-
nen. Gezien de bouwtijd, eerste kwart 17de eeuw, is toepassing van natuur-
stenen kozijnen en kruisvensters uiteraard te verwachten. En de aankoop 
van grote hoeveelheden natuursteen die in de rekeningen terug te vinden 
is duiden hier ook op. In hoeverre daarbij de benedenpartij van de kruisven-
sters van luiken en/of glas waren voorzien is uiteraard niet meer te achterha-
len. Bij de noordvleugel bevinden zich steeds drie bogen boven ieder raam, 
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bij de twee huisjes aan de westzijde twee bogen. Dit duidt erop dat de twee 
huisjes uit 1634 kruisvensters met één en de huisjes van de noordvleugel 
vensters met twee middenstijlen moeten hebben gehad.
Hoewel het op basis van de rekeningposten in de rekeningen van 1730 en 
1731 niet expliciet valt te herleiden, zal de renovatie vermoedelijk vooral 
bestaan hebben uit het vervangen van de raam- en deurpartijen. Niet alleen 
zijn de uitgaven, in het bijzonder aan timmer- en metselwerk, in deze beide 
jaren substantieel hoger dan de jaren ervoor en erna, maar ook de enorme 
bedragen uitgegeven aan ingekocht houtwerk wijst op vernieuwde raam- 
en deurkozijnen. Ook de aanzienlijke posten voor geleverd ijzerwerk, sloten 
en glazen in de rekening van 1730 vallen op. De betaling in 1730 aan Baas 
Huyscen voor metselloon aan de ‘kostkoopershuysjes op de plaase’ maakt 
uiteraard al duidelijk dat er in dat jaar aan deze huisjes daadwerkelijk is 
gewerkt. De betaling aan Wandelt Neerburg voor ‘nieuwe glaase voor de 
kostkoopershuyssis’ bevestigt de veronderstelling dat de werkzaamheden 
vooral ook bestonden uit de vervanging van de raampartijen.27 We mogen 
dus wel aannemen dat de gevelindeling van de kostkoperswoningen met 
houten schuifvensters en houten kozijnen van ramen en deuren zoals we 
die van afbeeldingen en foto’s van kort voor de sloop kennen, zijn oorsprong 
vindt in 1730/31.

Sloop Buitengastgasthuis, zonder protest
In 1844 werden het Buitengasthuis en het Bovengasthuis, overigens zeer te-
gen de zin van de regenten, bestuurlijk samengevoegd tot één instelling. 
Voortvloeiend uit de Armenwet van 1854, werden de Verenigde Gasthuizen 
uiteindelijk ook geoormerkt als een gemeentelijke instelling, waardoor de 
invloed van het stadsbestuur aanzienlijk toenam.28 Beide complexen bleven 
wel afzonderlijk bestaan en functioneren. De gebouwen van het Buitengast-
huis verkeerden eind 19de eeuw echter in slechte staat en ook bij het Bo-
vengasthuis was de situatie van sommige gebouwen weinig rooskleurig; ‘in 
het Boven-gasthuis wonen sommige menschen als ’t waren in cachotten...’, 
aldus raadslid W.E. Penning. Geleidelijk aan groeide het besef dat nieuw-
bouw onvermijdbaar was. Eerst werd nog gedacht aan een nieuwe locatie, 
maar uiteindelijk wordt toch gefocust op het terrein van het Bovengasthuis. 
De ontwikkeling en realisatie van de plannen met alle consequenties voor 
de historische bebouwing van beide gasthuizen wordt uitvoerig beschreven 
door Geraart Westerink in zijn boek Bouwen en breken. 125 jaar architectuur 
voor de Verenigde Gasthuizen 1890-2015, in 2016 verschenen ter gelegenheid van 
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de oplevering van de nieuwbouw van Margaretha.29 In een viertal fasen ver-
scheen op het terrein van het Bovengasthuis vanaf 1895 in drie jaar tijd een 
aantal omvangrijke gebouwen. Toen de bouwactiviteiten in september 1898 
waren voltooid, verlieten uiteindelijk de laatste bewoners, een aantal onder 
flinke druk en met protest, het Buitengasthuis. De bebouwing werd vervol-
gens in 1899 (op de stal aan de Buiten Nieuwstraat na) gesloopt en op het 
terrein kwam de huidige Gasthuisstraat met aanpalende bebouwing.
Opvallend is dat er uit de overgeleverde bronnen weinig tot geen waarde-
ring blijkt voor de historie van het gasthuiscomplex. Dit des te meer van-
uit de wetenschap dat sinds 1890 stadsarchivaris mr. J. Nanninga Uitterdijk 
deel uitmaakte van het college van regenten en ten tijde van de uitvoering 
van de nieuwbouw en sloopwerkzaamheden zelfs voorzitter was van het 
regentencollege. Daar waar Uitterdijk zich op andere momenten inspande 
om archiefstukken en waardevolle objecten voor Kampen te behouden, is 
ten aanzien van het Buitengasthuis uit de notulen van de regenten geen 
enkel behoudsbesef te destilleren.30 Ook de publieke opinie was niet bijster 
onder de indruk van de historische waarde van het gasthuiscomplex, als 
tenminste de beschrijving in de Kamper Courant van 2 oktober 1898, kort 
nadat het complex geheel is verlaten, daar een aanwijzing voor mag zijn. 
Superlatieven als ‘sombere gang’, ‘benauwde ruimten’, ‘donkere omgeving’, 
‘woningkast’, ‘hokkerige verblijfplaatsen’, ‘hoogst armoedig armhuis’ en 
‘bekrompen trapje’ vullen de beschrijving.31 Wat dat betreft moeten we con-
cluderen dat de sloop van het gasthuiscomplex misschien net iets te vroeg 
heeft plaatsgevonden. Weliswaar werden het koor van zowel de Bovenkerk 
als de Buitenkerk en ook het Oude Raadhuis in de jaren tachtig en negen-
tig gerestaureerd. Maar even zo gemakkelijk werd een aantal middeleeuwse 
bouwwerken zonder discussie gesloopt, zoals in 1889 aan de Nieuwe Markt 
hotel Des Pays Bas (feitelijk een vleugel van het Broederklooster) en een jaar 
later het Burgerweeshuis aan de Vloeddijk, een vleugel van het middel-
eeuwse Bregittenklooster. En in 1893 uiteraard, onder met name landelijk 
maar ook lokaal protest (zelfs Nanninga Uitterdijk was tegenstander!), de 
Hagenpoort.32 Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken (waaronder 
de zorg voor monumenten viel) pleitte voor behoud, werd uiteindelijk mede 
op advies van de directeur van Gemeentewerken, K. de Vidal de St. Germain, 
besloten tot sloop. In zijn optiek kon geld dat gemoeid zou zijn met herstel 
dan wel restauratie van de Hagenpoort beter aangewend worden voor de 
restauratie van het Oude Raadhuis en de Boventoren.33 Met de instelling van 
de zogenaamde Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving in 1903 

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   266 27-06-19   15:20



267

kwam er een instantie die met behulp van regionale leden bedreigingen ten 
aanzien van cultureel erfgoed kritisch volgden - zo ook in Kampen - en waar 
lokale pleitbezorgers van cultuurbehoud, zoals in Kampen hoofdopzichter 
bij Gemeentewerken A.J. Reijers, steun konden vinden tegen ongebreidelde 
sloop.34

Bescheiden waardering voor gasthuiscomplex
Was er dan geen enkele waardering voor op zijn minst onderdelen van het 
Buitengasthuis? Jazeker! Een prent opgenomen in de achtste jaargang van 
het Vademecum der bouwvakken uit 1893, een blad waarin onder meer opmer-
kelijke voorbeelden van oude en nieuwe bouwkunst werden gepubliceerd, 
wekt althans die indruk. De prent, gesigneerd door H.J. van Dijk (waarschijn-
lijk de aannemer die later de kostkoperswoningen bij het Bovengasthuis 
bouwt), laat ons een drietal van de natuurstenen dakkapellen zien, naast 
de fraaie fries in de voorgevel van het meest noordelijke van de drie panden 
van het gasthuis en een impressie van de binnenplaats.35 En ook de opme-
ting van de gevels van de kostkoperswoningen en de plattegrond, evenals de 
foto’s van de binnenplaats van het gasthuis die zich bevinden in de collectie 
van de RCE duiden erop dat van hogerhand blijkbaar toch de historische 
waarde van het gasthuiscomplex werd ingezien. In dat opzicht is het opmer-
kelijk dat de (voorgenomen) sloop van het Buitengasthuis geen reactie heeft 
opgeroepen vanuit Den Haag, zoals dat bij de Hagenpoort wel gebeurde. 
Twee jaar later (in 1901) zou het college van burgemeester en wethouders 
zelfs worden berispt voor de sloop van het 15de-eeuwse pand Oudestraat 
156, omdat men had verzuimd dit aan Binnenlandse Zaken te melden.36

Maar ook bij de regenten is er aantoonbaar waardering geweest voor een 
aantal historische onderdelen van het Buitengasthuis. Om te beginnen zijn, 
naast de bijzondere collectie van schilderijen uit met name de 16de en 17de 
eeuw, vele waardevolle gebruiksvoorwerpen meeverhuisd van het Buiten-
gasthuis naar het Bovengasthuis. Een groot deel daarvan werd uiteindelijk 
in langdurig bruikleen overgedragen aan het Stedelijk Museum Kampen. 
De door Van Dijk getekende fries met vroeg 17de-eeuws beeldhouwwerk in 
de gevel van het gasthuis aan de Oudestraat, afgebeeld op de prent in het 
Vademecum, werd in opdracht van de regenten ingepast in de gevel van het in 
1897 gebouwde nieuwe hoofdgebouw aan de Boven Nieuwstraat (zie kader), 
waarvoor overigens de middeleeuwse ziekenzaal moest wijken.37 En ook de 
zeven fraaie dakkapellen op de kostkoperswoningen kregen een nieuwe be-
stemming, al is over enige besluitvorming hieromtrent in de notulen van de 
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regenten niets terug te vinden. Op een bewaard gebleven ontwerptekening 
van architect H. de Graaf voor de vleugel met 52 woningen op het binnen-
terrein van het Bovengasthuis, waarvoor de jonge koningin Wilhelmina op 
3 september 1895 de eerste steen legde, staat wel een drietal dakkapellen 
van het Buitengasthuis afgebeeld. Uiteindelijk zou dit ontwerp uitgevoerd 
worden, echter zónder de dakkapellen.38 Maar de dakkapellen kregen wel 
een nieuwe plek bij het Bovengasthuis en overleefden daarmee dus de sloop.

Het fries uit de gasthuisgevel

In de gevel aan de Oudestraat van het meest noordelijke pand van de drie panden 

van het Buitengasthuis, bevond zich boven de drie ramen van de begane grond een 

fraai gebeeldhouwd fries. Het bestond uit een drietal gestileerde schelpfiguren. Elk 

daarvan eindigde in een eigen maskerfiguurtje. De drie schelpfiguren werden van 

elkaar gescheiden door twee leeuwenkoppen en werden links en rechts geflankeerd 

door twee naar binnen gerichte maskerfiguren. 

Blijkbaar vonden de regenten dit beeldhouwwerk, dat we ook terugzien op de in het 

Vademecum der bouwvakken opgenomen prent, van dusdanige kwaliteit, dat dit opge-

nomen diende te worden in de gevel aan de Boven Nieuwstraat van het in 1897 opge-

trokken hoofdgebouw. In het bestek voor dit gebouw lezen we: ‘Boven de 3 lichtramen 

naast de hoofdingang moet de in den voorgevel van het Buitengasthuis bestaande 

zandstenen friesversiering met bijbehooren worden geplaatst. Deze fries moet uit dien 

gevel zeer voorzichtig uitgebroken, en de daardoor ontstane opening met metselwerk 

gevuld worden, een en ander volgens bepaling van den Architect uit te voeren.’39 Op 

de foto bij afbeelding 8 zien we dan ook dat boven de vensters het fries is verdwenen 

en de ruimte tussen de vensters van de begane grond en de verdieping is dichtgezet en 

bepleisterd. Op afbeelding 15 zien we het fries inderdaad links van de natuurstenen 

hoofdingang ingemetseld in de gevel. In 1973 betitelde de Kamper journalist Hans 

Wiersma (1919-2000) deze gevel als karakterloos, ‘met een te grote toegangspoort’. Wel 

was er een waarderend oog voor het ingemetselde fries. Bepaald was dat dit onderdeel, 

net als de natuurstenen ingangspartij bij afbraak begin jaren zeventig, voorzichtig zou 

worden losgebikt en opgeborgen, of eventueel zou worden herplaatst.40 Van dit laatste 

is het in ieder geval nooit gekomen, het eerste is slechts ten dele gebeurd. Onderde-

len van zowel de ingang als het fries werden na de sloop inderdaad opgeslagen in de 

monumentenopslag van de gemeente Kampen. Maar een deel is vermoedelijk ook als 

slooppuin afgevoerd, terwijl enkele fragmenten, waaronder een fragment van een van 

de schelpfiguren, in de ondergrond verdween om in 2014 bij de sloop van het Myoso-

tisdeel aan de Boven Nieuwstraat weer tevoorschijn te komen.
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Beschrijving van het fries

De beide maskerfiguren en twee leeuwenkoppen van het fries zijn wél terechtge-

komen in de monumentenopslag. Beide maskerfiguren hebben een opvallende ge-

lijkenis met de maskerfiguren die aan de land- en stadzijde het poortlichaam van 

de Cellesbroederpoort flankeren. Deze stadspoort is in 1617 grondig verbouwd naar 

ontwerp van Thomas Berentsz. Stadsmetselaar en -steenhouwer Berent Gerritsz. was 

verantwoordelijk voor een groot deel van het natuursteenwerk, zoals dat van de top-

gevel, maar hij leverde ook een ‘stadtzwapen, met die twije leeuwenkoppen’.41 De 

vier maskerfiguren worden niet expliciet genoemd, maar het zou vreemd zijn als al-

leen deze onderdelen door een andere steenhouwer vervaardigd zouden zijn. Het is 

dan ook niet ondenkbaar dat we Berent Gerritsz. mogen zien als de steenhouwer die 

het fries uit de gasthuisgevel heeft gemaakt. Een extra argument hiervoor kan zijn 

dat de topgevel van de Cellebroederspoort bekroond wordt door een schelpfiguur 

die overeenkomsten vertoont met de schelpfiguren van het fries. Als Berent Gerritsz. 

daadwerkelijk als de maker gezien kan worden, betekent dit dat het fries gedateerd 

moet worden op uiterlijk 1617, aangezien hij in dat jaar overleed. Het pand was toen 

nog niet in bezit van het gasthuis en zal dus in opdracht van de toen nog particuliere 

eigenaar zijn vervaardigd.42

De beide leeuwenkoppen, met een opvallende platte neus en een ring in de bek, ko-

14. (links) Gevel Buitengasthuis. Boven de ramen van 
de regentenkamer de fraaie gebeeldhouwde fries, circa 
1896. Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

15. (boven) Het uit 1897 daterende hoofdgebouw van de 
Verenigde Gasthuizen aan de Boven Nieuwstraat. Boven 
de drie ramen links van de hoog oprijzende ingangspartij 
de fries, afkomstig van het Buitengasthuis. Collectie: SNS 
Historisch Centrum/Frans Walkate Archief.
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men we ook elders in Kampen tegen, onder meer bij het St. Nicolaastorentje dat in 

het plantsoen op het bolwerk staat en dat in 1611 is vervaardigd door de voorganger 

van Berent Gerritsz, Johan Hendricksz van Coesfelt.43 Verder treffen we vergelijkbare 

leeuwenkopen aan in de gevel van Broederstraat 25. Dergelijke leeuwen met vooral 

een platte neus en een ring worden in recente literatuur wel bestempeld als karakte-

ristiek voor de hand van Gerrit Lambertsen van Cuilenborch, een leerling van Hen-

drick de Keyser, die zich in 1627 als steenhouwer in Kampen vestigde.44 Maar gezien 

het voorgaande is de leeuw met platte neus en ring, die ook elders voorkomt, eerder 

te zien als een stilistisch aspect dan een typisch persoonsgebonden fenomeen. De 

beide leeuwenkopen van het fries en de maskerfiguren zijn dan wel niet van de ge-

talenteerde Cuilenborch, maar wel van dusdanige kwaliteit dat ze een betere plek 

verdienen dan op de stelling in de gemeentelijke monumentenopslag!

Een nieuwe plek voor de dakkapellen
Bij het Bovengasthuis bevond zich aan de Burgwal een rij van vijf uit de 18de 
eeuw daterende kostkoperswoningen en een poortdoorgang naar een van 
de binnenplaatsen van het gasthuis. De ingangen tot de woningen bevonden 
zich op deze binnenplaats. Aan de zijde van de Burgwal had ieder huis een 
raam. Boven elk raam werd nu een dakkapel geplaatst, afkomstig van het 
gesloopte Buitengasthuis; de twee resterende dakkapellen werden geplaatst 
op een rij van zeven kostkoperswoningen op de binnenplaats, haaks gele-
gen op bovengenoemde woningen. Deze woningenrij kende vijf dakkapellen 
met een bakstenen klokgeveltje. De beide buitenste klokgeveltjes werden 

16. De fries in de gevel van het Buitengasthuis met eronder de bewaard gebleven maskerfiguren en leeuwenkopen. 
Collectie: Gemeente Kampen.
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nu vervangen door de natuurstenen exemplaren die zich bij het Buitengast-
huis op de zuidvleugel het dichtst bij het hoofdgebouw bevonden. De vijf 
nu nog bestaande en van jaartallen voorziene kapellen kwamen op de wo-
ningen langs de Burgwal; van links naar rechts respectievelijk 1629, 1626, 
1730, 1630 en 1634. De volgorde van de kapellen werd mede bepaald door 
de aanwezigheid van leeuwen: twee van de kapellen hebben immers een ge-
sloten fronton met obelisk, de andere drie een open fronton met schilddra-
gende leeuw. Voor een mooie compositie werd bovendien ‘geschoven’ met 
de leeuwen. De kapel met het jaartal 1730, aan de Burgwal in het midden 
geplaatst, werd oorspronkelijk bekroond door de leeuw met het wapen van 
Teunis Steenbergen. Aan de Burgwal kwam nu de leeuw met het schild met 
de Kamper kleuren, oorspronkelijk onderdeel van de kapel met het jaartal 
1629, daarvoor in de plaats. De beide buitenste leeuwen met een schild met 
het Kamper stadswapen werden zo geplaatst dat de beide leeuwen naar bin-
nen keken en kwamen oorspronkelijk ook van een andere dakkapel.45

De plaatsing van de dakkapellen op de kostkoperswoningen langs de Burg-
wal gaf de sobere en eenvoudige gevel direct meer allure. Een tekening van 
de gevel werd zelfs opgenomen in het in 1913 verschenen boek Old Houses 
in Holland van de Engelsman Sydney R. Jones (1881-1960). Deze ontwerper 
en tekenaar van beroep, trok met zijn vrouw Frances door Engeland - maar 
in 1912 ook door Nederland - en legde met potlood en camera talrijke be-
langrijke en bijzondere bouwwerken vast. Overigens treffen we elders in het 
boek, dat naast afbeeldingen een uitvoerige beschrijving van de architec-
tuur van het Nederlandse (woon)huis in al zijn facetten bevat, ook de beide 
kapellen op de binnenplaats van het Bovengasthuis aan, evenals een aantal 
andere bijzondere monumenten in Kampen.46 Maar ook op ansichtkaarten 
verscheen de gevel met dakkapellen aan de Burgwal. De oudst bekende 
kaart dateert zelfs uit 1902, dus kort na de verplaatsing van de dakkapel-
len.47 Overigens figureren de kostkoperswoningen op de binnenplaats ook 
op een serie ansichtkaarten met snapshots, een reeks kleine plaatjes van 
stadsbeelden per kaart.

Opnieuw verplaatst
Maar de tijd staat niet stil. Ondanks de grootscheepse nieuwbouw aan het 
einde van de 19de eeuw bleef er voortdurend behoefde aan nieuwe, lees 
modernere, voorzieningen en faciliteiten. Zo verrees er al in 1930/31 aan 
de Burgwal direct naast de kostkoperswoningen een nieuwe ziekenzaal 
naar ontwerp van architect G.B. Broekema. In de jaren vijftig groeide vervol-
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gens steeds meer het besef dat de kostkoperswoningen niet meer van deze 
tijd waren. Er werden dan ook plannen ontwikkeld om de woningen aan 
de Burgwal, die er slecht aan toe waren, te vervangen door nieuwbouw. De 
krant zag deze voorgenomen metamorfose van gasthuis tot ‘pension voor 
bejaarden’ door modernisering en ‘veraangenaming’ als een ontworsteling 
aan het aloude weldadigheidskarakter.48 De afschaffing van de status van 
kostkopers in 1958 sloot overigens naadloos aan bij dit beeld. Uiteindelijk 
werd naar ontwerp van architect Hein Boer - bouwkundig adviseur van de 
Gasthuizen - huize Margaretha in 1955-1957 gebouwd, bestaande uit een 
vleugel met vier bouwlagen met kap langs de Burgwal en dwars daarop aan 
de achterzijde een vleugel met twee bouwlagen en een kap. De kostkopers-
woningen aan de Burgwal met hun dakkapellen vielen echter onder Monu-
mentenzorg en deze instantie adviseerde afwijzend ten aanzien van sloop. 
Uiteindelijk werd na veel getouwtrek afbraak toegestaan, mits de dakkapel-
len op de nieuwe zijvleugel werden geplaatst en de waardevolle fragmenten 
van de 18de-eeuwse toegangspoort bewaard bleven. Dit laatste is helaas niet 
gebeurd, maar de kapellen kregen wel hun nieuwe plek. 
Aanvankelijk werden vier kapellen in het ontwerp meegenomen. De dakka-
pel die over bleef – als er geen andere plek beschikbaar voor kwam – moest 
worden ‘verbouwd’.49 Uiteindelijk werd ook de vijfde kapel alsnog boven de 
ingang met balkon geplaatst. Wel in een andere volgorde dan aan de Burg-
wal: van links naar rechts respectievelijk 1730, 1630, 1634, 1626, 1629. Dit 
betekende ook dat er opnieuw met de leeuwen werd geschoven, om dezelf-
de symmetrie te houden als destijds aan de Burgwal.50 Het eindresultaat, 

1718. Links de kostkoperswoningen aan de Burgwal met de vijf dakkapellen afkomstig van het Buitengasthuis; foto gemaakt 
tussen 1901 en 1930.  Rechts de kostkoperswoningen op de binnenplaats van het Bovengasthuis met links en rechts de twee 
dakkapellen afkomstig van het Buitengasthuis. Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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vijf vroeg 17de-eeuwse bouwsels op een strakke moderne gevel uit de jaren 
vijftig, was misschien niet een architectonisch hoogtepunt, maar het bete-
kende uiteindelijk wel het behoud van de geveltjes.
Dit kan niet gezegd worden van de twee geveltjes die geplaatst waren op 
de reeks kostkoperswoningen op de binnenplaats. Na de realisatie van de 
nieuwbouw van Margaretha werd anno 1960 geconstateerd dat ook de eni-
ge nog overgebleven rij oude kostkoperswoningen op het binnenterrein in 
slechte staat was.51 Ondertussen werd er ook gedacht aan verdere nieuw-
bouw op en rondom het gasthuisterrein. Begin 1965 keurde het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de sloop van de woningen op de 
binnenplaats goed. Nog hetzelfde voorjaar werden de woningen, zonder veel 
lokaal protest, ook daadwerkelijk gesloopt. Het Kamper Nieuwsblad van 24 
april van dat jaar meldde geruststellend dat de gesloopte huisjes niet meer 
middeleeuws waren, maar later herbouwd, kortom ‘veel historie is er dus 
niet met dit sloopwerk verloren gegaan’.52 Voor de twee fraaie 17de-eeuwse 
dakkapellen was geen enkele belangstelling. Ze werden als puinstort, inclu-
sief de leeuw met het wapenschild van Steenbergen, gewoon in de onder-
grond gedumpt. Letterlijk zand erover! Daarmee verdween het laatste stukje 

19. De vleugel van Margaretha aan de binnentuin met de dakkapellen in 2013, kort voor de sloop. Foto: auteur.
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van het historische gasthuiscomplex tussen Burgwal en Boven Nieuwstraat. 
Binnen driekwart eeuw had Kampen zo afscheid moeten nemen van twee 
omvangrijke van oorsprong middeleeuwse gasthuiscomplexen die nu top-
monumenten zouden zijn geweest in de historische binnenstad! En dat in 
de wetenschap dat dit in beide gevallen gebeurde met een regentencollege 
onder voorzitterschap van de gemeentearchivaris. Was dit eind 19de eeuw 
zoals we al zagen Nanninga Uitterdijk, in de jaren vijftig en zestig van de 
20ste eeuw was dit Joh. Don. Een ‘verzachtende’ verklaring voor deze sloop-
woede kan zijn, dat de regenten sterk – maar vanuit de huidige erfgoedge-
dachte misschien in sommige opzichten wel te sterk - doordrongen waren 
van hun primaire taak: aan hen die de last van ouderdom ondervonden en 
aan hen die verpleging nodig hadden, een verantwoorde plek geven.53

De brokstukken van de twee gesloopte dakkapellen kwamen overigens later, 
tijdens de nieuwbouw van het nieuwe Myosotis in de jaren zeventig, weer 
boven de grond en belandden uiteindelijk in de kelder van de nieuwbouw.54 

Vandaar mochten medewerkers met instemming van leidinggevenden frag-
menten meenemen als tuindecoratie. In sommige Kamper tuinen zijn dan 
ook restanten van de kapellen terug te vinden. De leeuw kreeg uiteindelijk 
in de jaren tachtig op een eveneens uit fragmenten van de kapellen samen-

gestelde pedestal een plek in de bin-
nentuin van Myosotis en verhuisde 
in 2005 mee naar de nieuwe locatie 
van Myosotis aan het Engelenberg-
plantsoen.

Nog één keer (?) een nieuwe plek
In 2005 verhuisde Myosotis naar 
een nieuwe locatie naast het ge-
renoveerde gebouw van het voorma-
lige stadsziekenhuis van architect 
Kromhout uit 1916 aan het Engelen-
bergplantsoen. Al in 1996 was beslo-
ten dat Margaretha, dat naast het 
gebouw uit 1957 ook ook gebruik 
maakte van een deel van het Myoso-
tisgebouw uit de jaren zeventig, op 

20. De leeuw met het wapen van Steenbergen (voor restaura
tie), opgesteld in de tuin van Myosotis. Foto: J. Visser.
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de bestaande locatie kon blijven. Dit betekende uiteindelijk dat het gehele 
complex gesloopt zou gaan worden en er in samenwerking met woning-
bouwcorporatie deltaWonen een geheel nieuw complex op de plek zou ver-
rijzen.55 Wederom betekende dit dat er een nieuwe plek gevonden diende te 
worden voor de historische dakkapellen. Al in een vroeg stadium in de plan-
ontwikkeling mengde Stichting Stadsherstel Kampen (hierna SSK) zich in de 
discussie wat met de kapellen te doen, bang dat demontage en permanente 
opslag in een gemeentelijk depot mogelijk als dé oplossing werd gezien. Bo-
vendien werd bij de plannenmakers al gefilosofeerd over een transformatie 
van de dakkapellen tot prieeltjes in de nieuwe binnentuin.56

Gelukkig stelde de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich begin 2006 op 
het standpunt dat indien de kapellen niet op de huidige bebouwing gehand-
haafd zouden kunnen worden er formeel een nieuwe bestemming geregeld 
moest zijn vóórdat een eventuele vergunning voor demontage zou worden 
afgegeven. ‘Dat betekent dat er van de dakkapellen geen gezellig prieeltje 
gemaakt kan worden op de binnenplaats van het pand. Daarvoor zijn deze 
elementen te belangrijk, zij verdienen een respectabele plaats in de stad, 
wat de stad zelf ook ten goede komt’, aldus de Rijksdienst.57 SSK nam de 
taak op zich een geschikte locatie te zoeken in de Kamper binnenstad voor 
herplaatsing van de geveltjes, bij voorkeur op een pand in eigendom van 
deltaWonen, die inmiddels ook juridisch eigenaar van de dakkapellen was. 
Verschillende locaties passeerden de revue, onder meer het pand van het 
vroegere Speelwerk, Burgwal 86. Uiteindelijk leken de panden aan de Koorn-
markt ter weerszijden van de ingang tot de Samuel Goudsmithof het meest 
geschikt. Bij de verdere uitwerking werd uiteindelijk besloten de vijf kapel-
len te plaatsen op het vroegere kantoorgebouw van de Gemeentelijke Nuts-
bedrijven (Koornmarkt 3-5-7), vier op de voorgevel, één op de zijgevel. Op dit 
pand stonden namelijk zeker tot in de Tweede Wereldoorlog twee (houten) 
neo-renaissancistische dakkapellen. Monumentenzorg kon zich vinden in 
dit voorstel en gaf daarvoor dan ook een positief advies af.58 Een uitgevoer-
de constructieberekening leidde er uiteindelijk toe dat in 2010 moest wor-
den geconcludeerd dat dit plan toch niet realiseerbaar bleek. Constructieve 
aanpassingen aan de gevels en fundering van het pand om te zorgen dat 
deze de dakkapellen konden dragen zouden een bedrag van 200.000 euro 
vergen, voor deltaWonen ‘buiten proporties en veel te hoog’ en ’maatschap-
pelijk niet verantwoord’.59 Geconcludeerd werd dat - niet geheel onterecht 
- herplaatsing van de dakkapellen op de oorspronkelijke locatie het beste 
zou zijn. Opnieuw kwam, nu serieus, van de architecten van de te realiseren 
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nieuwbouw (bureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbelsteen architec-
ten uit Hengelo) het idee de dakkapellen als objecten met bloembakken en 
bankjes op te nemen in de boven de parkeergarage aan te leggen binnentuin.
Mede op basis van de eerder aangehaalde brief van Monumentenzorg een 
voor SSK onaanvaardbaar voorstel.60 Gelukkig werd SSK daarin gesteund 
door de RCE. De regioconsulent liet weten dat men na intern overleg tot de 
conclusie was gekomen ‘dat het voorstel helaas een duidelijk voorbeeld is 
van hoe herplaatsing niet zou moeten. Ons inziens zullen de dakkapellen 
op één of meerdere dakschilden, in de nabijheid van elkaar en op enige 
hoogte en afstand van de beschouwer geplaatst moeten worden en het front 
moeten vormen van ‘echte’ dakkapellen. Dat de dakkapellen eventueel bui-
ten het complex worden geplaatst, is wat ons betreft geen onoverkomelijk 
probleem, het past in de geschiedenis van verplaatsing die deze dakkapellen 
kenmerkt’, aldus de consulent.61 Uiteindelijk kwam in 2011 het ‘ei van Co-
lumbus’ via SSK. Ger Oort, 35 jaar eerder architect van de nieuwbouw van 
Myosotis en oud-bestuurslid van en inmiddels projectleider bij SSK, maak-
te een ontwerp voor een te realiseren fietsenstalling. Een open betonnen 
constructie met een pannendak achter het pand van de Loge zou de dra-
ger vormen van de dakkapellen. Hiermee werd voldaan aan alle wensen: 
de kapellen blijven op hun oorspronkelijke locatie, worden niet oneigenlijk 
gebruikt als prieel of bloembak en behouden hun functie als dakkapel. Het 

21. Impressietekening van de binnentuin met de dakkapellen als tuinameublement. Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbel
steen architecten, november 2010.
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is dit plan dat door de architecten van de nieuwbouw tot een definitief plan 
werd uitgewerkt en uiteindelijk is gerealiseerd, niet als fietsenstalling, maar 
als een soort groot prieel.62

Bleef nog één hobbel over om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan, na-
melijk de restauratie. Hiervoor was geen budget gereserveerd in de nieuw-
bouwbegroting. Gelukkig was de Stichting Vermogensbeheer Verenigde 
Gasthuizen Kampen bereid de restauratie te bekostigen en kon de restau-
ratie vervolgens uitgevoerd worden door steenhouwer Ton Lamers van de 
Deventer Steenhouwerij en door beeldhouwer Károly Szekeres, eveneens uit 
Deventer. Na demontage van de dakkapellen eind 2013, voorafgaand aan de 
sloop van het Margarethagebouw uit 1957, gingen zij in Deventer aan de 
slag met de restauratie.
Op 14 oktober 2015 konden de gerestaureerde dakkapellen over de nieuw-
bouw van Margaretha getakeld worden en werden ze onder het toeziend oog 
van talrijke genodigden op de nieuwe locatie geplaatst. Opnieuw veranderde 
de volgorde van de kapellen, maar minder dan voorheen; slechts de kapellen 
1629 en 1634 wisselden van plaats, zodat de nieuwe volgorde werd: 1730, 1630, 
1629, 1626 en 1634. Het betekende wel dat de leeuwen van de kapellen 1629 
en 1634 opnieuw van plaats wisselden. De leeuw met het wapen van Steen-

22. De dakkapellen in de binnentuin van Margaretha. Foto: Remy Steller.
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bergen, sinds 2005 opgesteld in de tuin van Myosotis aan het Engelenberg-
plantsoen, werd eveneens gerestaureerd en staat nu opgesteld in een vitrine 
tegen de scheidingsmuur tussen de tuin van Margaretha en de binnentuin 
achter het SNS Historisch Centrum. In opdracht van opnieuw de Vermogens-
stichting werden de vijf teruggeplaatste kapellen vervolgens door Stichting 
Lichtstad Kampen fraai aangelicht, waardoor de kapellen misschien nog wel 
meer dan overdag, nadrukkelijk een bijzondere plaats innemen in de fraaie 
naar ontwerp van het Bureau Mien Ruys ingerichte binnentuin.

Restauratie dakkapellen

In 2012 werd beeldhouwatelier Károly Szekeres uit Deventer door Van Wijnen Deven-

ter, de aannemer van de nieuwbouw van Myosotis, benaderd voor het demonteren 

en restaureren van de vijf rijk versierde zandstenen dakkapelfronten. Szekeres zocht 

voor dit werk samenwerking met De Deventer Steenhouwerij. In juli 2013 werden de 

dakkapellen gedemonteerd en opgeslagen in Deventer. Samen met de nieuwe eige-

naar van dit bedrijf, Tom Lamers uit Winterswijk, werd vervolgens in 2014/2015 de 

restauratie en montage van de dakkapelfronten uitgevoerd. Toen de gedemonteerde 

dakkapellen na een jaar uit de opslag werden gehaald was het een trieste aanblik, 

aldus de steenhouwer. Desondanks was het opvallend hoe goed de natuursteen zich 

na vierhonderd jaar had gehouden. De door Westerink in zijn vaker aangehaalde 

boek gestelde vraag of het in deze tijd nog verantwoord is erfgoed van deze kwaliteit 

weer bloot te stellen aan weer en wind, omdat dit via een traject van geleidelijke 

achteruitgang de ondergang zal betekenen, lijkt dan ook onnodig.

De restauratie vormde een waar puzzelstuk, met allerlei losse onderdelen. Naar aan-

leiding van in het verleden gemaakte foto’s werd elke dakkapel steen voor steen 

weer opgebouwd. Daarbij werd zo min mogelijk gebruik gemaakt van nieuw ma-

teriaal. Sommige ontbrekende delen konden worden aangevuld met nog bewaard 

gebleven restmateriaal van de twee in 1965 gesloopte kapellen. Toch zijn er enkele 

delen vervangen door nieuw natuursteen en zijn er enkele missende bol-elementen 

extra vervaardigd.

Szekeres stelde de aannemer en de architecten voor de natuurstenen fronten als pre-

fab in de Deventer Steenhouwerij op te bouwen op betonnen lateien, welke lateien 

ook deel uitmaken van de nieuwbouw. Dat deed Van Wijnen Deventer besluiten om 

ook de feitelijke dakkapellen eraan te koppelen. Deze aanpak leverde uiteindelijk de 

‘17de-eeuwse prefab dakkapellen’ op. Het maakt het mogelijk om in de toekomst, 

indien om welke reden ook noodzakelijk, de kapellen zonder demontage in zijn ge-

heel te verwijderen.
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Stichting Vermogensbeheer Verenigde Gasthuizen Kampen, die de restauratie finan-

cieel mogelijk maakte, gaf tevens opdracht de door de leeuwen vastgehouden wa-

penschilden weer van kleur te voorzien, zodat het Kamper wapen en de stadskleuren 

wit-blauw weer meer spreken. Ook het wapenschild met het wapen van Teunis Roe-

lofsz. Steenbergen, de kerkmeester onder wiens verantwoording in 1626 de eerste 

nieuwe kostkoperswoningen werden gebouwd, werd van kleur voorzien.63

Besluit
Met het terugplaatsen van de dakkapellen achter het nieuwe Margaretha 
in 2015 kwamen de dakkapellen, in het eerste kwart van de 17de eeuw ver-
vaardigd voor de nieuwgebouwde kostkoperswoningen bij het Heilige Geest-
gasthuis aan de Oudestraat, op hun vierde plek. Terwijl alle historische be-
bouwing van zowel het Heilige Geest- of Buitengasthuis tussen Oudestraat 
en Buiten Nieuwstraat als van het St. Catharina- of Bovengasthuis tussen 
Boven Nieuwstraat en Burgwal is verdwenen, vormen zij thans in de open-
bare ruimte de enige tastbare verwijzing naar het rijke gasthuizenverleden 

23. Steenhouwer Ton Lamers van De Deventer Steenhouwerij bij twee kapellen in zijn werkplaats, februari 2015. Foto: auteur.
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in Kampen en de verbindende schakel tussen de beide instellingen die in 
de 19de eeuw werden samengevoegd. Het is jammer dat de regenten van 
de Verenigde Gasthuizen, maar ook het stadsbestuur en de publieke opinie 
in het verleden onvoldoende waardering hebben getoond voor de histori-
sche bebouwing van de beide gasthuizen. Maar gelukkig is wél steeds de 
waarde ingezien van de prachtige natuurstenen dakkapellen. En ja, nadat 
de kapellen in verband met de nieuwbouw van Margaretha in 1957 een plek 
kregen op de zijvleugel aan de binnentuin, leefden ze een tamelijk anoniem 
bestaan, zoals Geraart Westerink in zijn eerdergenoemde boek stelt. En in-
derdaad heeft hij gelijk wanneer hij constateert dat het contrast met de ar-
chitectuur van Boer groot was en ook compositorisch op deze oplossing wel 
wat aan te merken was. Maar terecht stelt hij ook dat de kapellen op deze 
wijze behoed werden voor een leven op een gemeentewerf, ‘waar waardevol-
le bouwrestanten na verloop van tijd vaak op mysterieuze wijze verdwijnen, 
of in het beste geval zwaar beschadigd raken’; denk in dit geval maar aan de 
restanten van het fries van het Buitengasthuis en de deuromlijsting uit 1897 
van het hoofdgebouw van het Bovengasthuis aan de Boven Nieuwstraat.64 

In een artikel onder de titel ‘Verziend bouwbeleid maar ook kortzichtig 
kunstbeleid’ in het Nieuw Kamper Dagblad van 8 maart 1973, was de eerder 
genoemde journalist Hans Wiersma nogal kritisch over het hergebruik van 
oude bouwfragmenten, zoals dat na de sloop van het Heilige Geestgasthuis 
en bij de nieuwbouw van Margaretha is geschied. Hij hoopte dat het niet 
zou worden herhaald.65 Gelukkig is zijn hoop ten aanzien van de fraaie dak-
kapellen niet bewaarheid en is het vooral te danken aan de volharding van 
Stichting Stadsherstel Kampen dat de dakkapellen fraai en goed gerestau-
reerd nog steeds in al hun pracht na vele zwerftochten meer dan ooit staan 
te pronken. Terecht dan ook dat SSK voor al haar inspanningen en in het 
bijzonder voor die ten behoeve van herplaatsing van de dakkapellen, in 2016 
werd beloond met de Erfgoedprijs Kampen-Zwolle!

Noten

1. Zie voor een uitvoerige beschrijving van zijn leven en werk: R.J. Kolman, ‘Portret zonder 

gezicht. Het mysterie Pieter Remmers’, Kamper Almanak (1979/80) 233-270 en C.J. Welcker, 

‘Pieter Remmers’, Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch 

Regt en Geschiedenis, 58ste stuk (1942) 123-154 en 59ste stuk (1943) 7-16.

2. Stadsarchief Kampen (hierna SAK), topografisch-historische verzameling inv.nrs. K001296 

en K001297.
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3. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Beeldbank objectnummers 15.600 t/m 

15.602.

4. Idem, objectnummers BT-020251 (situatietekening gevels) en BT-019674 (platgegrond).

5. Zie: H. Wiersma, Margaretha. Kwart eeuw jong in een oude binnenstad en over de Verenigde Gast-

huizen te Kampen (z.p., z.j. [Kampen 1982], 5.

6. Zie: J. Don, De archieven der gemeente Kampen; deel II: Gedeponeerde archieven (Kampen 1966) 

XXV-XXVI en J.I. van Doorninck, Advies over den oorsprong van Gast- en Proveniershuizen te Kam-

pen (Kampen 1884) 23-25.

 Don stelt in zijn inleiding op bovengenoemde inventaris ten onrechte dat de oudste ver-

melding van het Heilige Geestgasthuis dateert uit 1300, wanneer in een acte wordt gespro-

ken zou worden van ‘den oelden hiligen ghiest’. De betreffende acte moet echter op grond 

van de daarin genoemde schepenen gedateerd worden in de jaren tachtig van de 14de 

eeuw. Zie hiervoor: H.W. van den Hoven, Een stukje geschiedenis van de gasthuizen in de stad 

Kampen, dl. 1 (Kampen 2011) 62-64 en K. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit; deel 1: geschiede-

nis van het bestuur van de stad Kampen tot 1808 (Kampen 1985) 286.

7. Van den Hoven, Gasthuizen, 67-70. Op pagina 30 stelt Van den Hoven dat in de Kamper 

schepenakten over de periode 1316-1354 sprake is van een ‘oude heilige geest gasthuis’. 

Echter in geen van de akten, bewerkt en afgeschreven door J.A. Kossmann-Putto in Kamper 

schepenacten 1316-1354 (Zwolle 1955), waarin het gasthuis wordt genoemd is een toevoeging 

‘oude’ aangetroffen. Dus deze akten kunnen niet als onderbouwing van Van den Hovens 

veronderstelling dienen.

8. L. van Vliet, ‘De kapel van het St. Geertruidengasthuis’, Kamper Almanak (2010) 45-50.

9. Zie onder meer: G. Westerink, Bouwen en breken. 125 jaar architectuur voor de Verenigde Gast-

huizen 1890-2015 (Kampen 2016) 14-17; L. van Vliet, ‘Het St. Geertruiden en St. Catharinagast-

huis in 1613’, Kamper Almanak (2013) 135-154; M. Klomp (red.), Myosotis, in de schaduw van het 

Geertruidengasthuis. Archeologisch onderzoek tussen Boven Nieuwstraat en Burgwal (Zwolle 2017).

10. SAK, Oud Archief Kampen (hierna OAK), inv.nr. 3, fol. 69. Zie voor transcriptie en vertaling 

van deze acte: Kossmann-Putto, Kamper schepenacten nr. 889 en J. Nanninga Uiterdijk, Regis-

ter Charters en bescheiden in het oude archief van Kampen, dl. 5 (Kampen 1881) nr. CCLV.

11. Don, Archieven dl. II, XXIV-XXV.

12. Van den Hoven, Stukje geschiedenis en H.W. van den Hoven, Oudestraat met achtergrond; van 

Bovenkerk tot Hagenpoort, dl. 2C (Kampen 1999).

13. SAK, OAK, inv.nr. 45, fol. 34. Zie ook: J. Nanninga Uitterdijk, Register Charters en bescheiden in 

het oude archief van Kampen, dl. 8 (Kampen 1902) nr. 6213.

14. SAK, OAK, inv.nr. 25, fol. 35v.

15. SAK, OAK, inv.nr. 191, fol. 32. Zie ook: J. van Hulzen, De Apostillen der Stad Campen en haar Juris-

dictie. Bewerking van inv.nr. 191 van het Oud Archief. Apostillen 1624-1632, (Kampen 2017) nr. 227.

16. SAK, Archief Gasthuizen (hierna AG), inv.nr 71, uitgaven passim.
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17. Van den Hoven, Oudestraat, 87 en Van den Hoven, Stukje geschiedenis, 51.

18. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit dl. 2B, 294 en OAK, AG inv.nrs. 69 en 72. Kees Schilder 

heeft aan de hand van de overgeleverde (en door hem beschreven) schepenzegels het wa-

pen aan Teunis Roelofsz. Steenbergen kunnen toewijzen.

19. S. Hörchner, C. Jansen en B. Schelhaas, Myosotis. Een bundel vergeet-mij-nietjes. Ter gelegenheid 

van de nieuwbouw van Myosotis-IJsselheem aan het Engelenbergplantsoen-2005 (Kampen 2005) 26.

20. SAK, AG, inv.nrs. 69 en 72.

21. SAK, OAK, inv.nr. 25, fol. 78; 29 oktober 1629.

22. SAK, AG, inv.nr. 73, Onder ‘Uitgaven voor timmering, materialen en arbeidsloon’.

23. SAK, OAK, inv.nr. 27, fol.63r/v, 23 september 1643.

24. De kopie werd vervaardigd door Michiel van Ommen van Steenhouwerij Van Ommen 

(Kampen), in opdracht van de Stichting Vermogensbeheer Verenigde Gasthuizen Kampen 

en in november 2015 in de gevel geplaatst. Ten opzichte van het origineel zijn wel enke-

le wijzigingen aangebracht. Het reliëf is extra geprononceerd om de voorstelling beter 

tot zijn recht te laten komen. Verder is het oorspronkelijke jaartal, dat is aangebracht in 

Romeinse cijfers, vervangen door een jaartal in Latijns schrift én is het jaartal 2016 toege-

voegd: zie Westerink, Bouwen, 142-143.

25. Zie voor een beschrijving van de bouwwerkzaamheden: E.G. van Vliet en D. van der Vlis, 

‘De Nieuwe Toren’, Archief der gemeente Kampen. Jaarverslag over 1977, 7-22.

26. Achter het huidige elektriciteitsgebouw in de Torenstraat is de muur ook nog steeds aan-

wezig. In de collectie van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief bevindt zich 

een foto van de vrijkomende muur, nadat in de jaren dertig van de 20ste eeuw de daar 

aanwezige bebouwing werd gesloopt.

27. SAK, AG, inv.nr. 81.

28. Zie hierover: Hörchner e.a., Myosotis, 43-51 en Westerink, Bouwen, 18-19.

29. Westerink, Bouwen. Tenzij anders vermeld, is de beschrijving in dit artikel van de (bouw)

ontwikkelingen vanaf 1895 ten aanzien van het gasthuisterrein tussen Burgwal en Boven 

Nieuwstraat en de sloop van het Buitengasthuis gebaseerd op Westerinks werk.

30. Hörchner e.a., Myosotis, 51. en D. van der Vlis, ‘Ruim 140 jaar archiefzorg te Kampen’, in: 

Jaarverslag 1972 Gemeentearchief Kampen, 20-21. Zo spant Nanninga Uitterdijk zich in de jaren 

tachtig, wanneer het koor van de Bovenkerk wordt gerestaureerd, ervoor in dat sculptu-

ren en gebrandschilderd glas voor Kampen behouden blijven: zie: Th. van Mierlo, ‘Franse 

koningsresidentie in Parijs als voorbeeld voor Kampen? Ofwel de ‘weggeredeneerde’ lucht-

bogen die de Bovenkerk ooit daadwerkelijk heeft bezeten, Kamper Almanak (2016) 135-173, 

p. 156-158.

31. Westerink, Bouwen, 43.

32. Zie over de protesten tegen de sloop: A. Selles, ‘Ontluistering en afbraak Hagenpoort’ (Kam-

pen in vroegere tijden deel 73), Kamper Courant 8 juli 1988.
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33. SAK, Nieuw Archief Kampen (hierna NAK), inv.nr. 500: brief ministerie van Binnenlandse 

Zaken aan B en W d.d. 31-5-1892 en advies directeur gemeentewerken aan B en W d.d. 13-

10-1892.

34. Zie hiervoor onder andere Th. van Mierlo en J. Estié, ‘Een verdwenen doopvont uit de Bui-

tenkerk ‘boven water’’, Kamper Almanak (2012) 147-182 en Th. van Mierlo, ‘Een laatste oor-

deel aan de Oudestraat? De gevel van het Gotisch Huis te Kampen’, Kamper Almanak (2008) 

102-142; in het bijzonder 102-104.

35. Vademecum der bouwvakken, 8 (1893)20, plaat 22. Het tijdschrift verscheen tweewekelijks 

tussen 1886 (1ste jaargang) en 1918 (22ste jaargang). Een complete serie is onder meer te 

vinden in de bibliotheek van Rijksmuseum Amsterdam. Een exemplaar van het blad met 

de dakkapellen bevindt zich in de collectie van het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate 

Archief. In dezelfde jaargang van het Vademecum bevindt zich nog een tweetal bladen van 

de hand van H.J. van Dijk, met respectievelijk op de ene het poortje van het Burgerwees-

huis aan de Vloeddijk en de toegangspoort met trap van de Latijnse School aan de Buiten 

Nieuwstraat en op de ander het Linnenweversgildepoortje in de Groenestraat en ingang 

van de ziekenzaal van het Bovengasthuis aan de Boven Nieuwstraat (beiden aanwezig in de 

collectie van het Stadsarchief Kampen).

36. A.J.C. van Leeuwen, De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect 

(Zwolle/Zeist 1995) 230 en noot 35. Hier wordt Oudestraat 174 genoemd; voor de hernum-

mering in 1907 was dit echter het nummer van het huidige pand Oudestraat 156. SAK, 

NAK inv.nr. 692, nr. 138: brief ministerie van Binnenlandse Zaken aan B en W, d.d. 18-04-

1901.

37. Gelukkig was het 15de-eeuwse gebouw in 1861 nauwkeurig ingemeten en getekend door 

de toenmalige stadsarchitect P. Bondam. SAK, topografisch-historische verzameling inv.nr. 

K000232. Ook is er een aantal foto’s van het gebouw aanwezig in de collecties van het SAK 

en het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief

38. Zie voor een afbeelding van dit ontwerp: Westerink, Bouwen, 34-35.

39. SAK, AG inv.nr. RR1, bestek december 1896.

40. Westerink, Bouwen, 96-97.

41. Chr. J. Kolman, Naer de eisch van’t werck. De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650 

(Utrecht 1993) 205-206 en L. van Vliet, ‘Thomas Berentsz., gezworen landmeter van Overijs-

sel’, Kamper Almanak (2012) 131-146, 138-139.

42. Helaas blijft onduidelijk wie dat dan zou moeten zijn. Zie voor de geschiedenis van bewo-

ners: Van den Hoven, Oudestraat met achtergrond, 87 en Van den Hoven, Stukje geschiedenis, 51.

43. L. van Vliet, ‘De bouwgeschiedenis van het “Sint-Nicolaastorentje” aan de Oranjesingel’, 

Kamper Courant 04-03-1987; Kolman, Naer de eisch, 203. Het ‘torentje’ is feitelijk een zoge-

naamde monnik, die op de beer stond die aan de noordzijde van de stad de stadsgracht 

van de IJssel afsloot.
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44. D.J. de Vries, ‘De komst van het classicisme: een-tweetje Kampen-Zwolle?’, in: D.J. de Vries 

en H. Kranenborg (red.), onZichtbaar Zwolle. Archeologie en bouwhistorie van de stad (Zwolle 

2015) 196-206; D.J. de Vries, ‘Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen 

van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester’, Bulletin KNOB (2016) -2, 57-79.

45. De linker leeuw op de kapel met het jaartal 1629 stond bij het Buitengasthuis op de kapel 

met het jaartal 1634. De rechter leeuw op de kapel met het jaartal 1634, stond bij het 

Buitengasthuis op de tweede kapel vanaf het hoofdgebouw op de zuidvleugel. Op deze ka-

pel, bij het Bovengasthuis rechts op de kostkoperswoningen op de binnenplaats geplaatst, 

kwam nu de leeuw met het wapen van Steenbergen.

46. Sydney R. Jones, Old Houses in Holland (London 1913). Een heruitgave verscheen in 1986. 

Kostkoperswoningen Burgwal p. 102, dakkapellen binnenplaats p. 102, Bethlehemsverga-

dering p. 58, poortje Linnenweversgilde p. 93 en gevel Gotisch Huis p. 104.

47. Zie H.W. van den Hoven, Kampen in oude ansichten. Deel 2 (Zaltbommel 1977) 81.

48. Westerink, Bouwen, 70.

49. Ibidem 71.

50. De leeuw met het kleurenschild van Kampen gaat nu van kapel 1730 naar kapel 1634. De 

leeuwen met het wapenschild van Kampen verhuizen respectievelijk van kapel 1629 naar 

kapel 1730 en van kapel 1634 naar kapel 1629.

51. Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze planvorming en realisatie: Westerink, Bou-

wen, 78-92.

52. Westerink, Bouwen, 82. Wiersma, Margaretha, 24-26.

53. Hörchner e.a., Myosotis, 51.

54. Mondelinge mededeling van G. Oort, destijds als architect bij de bouw van Myositis betrok-

ken.

55. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de planvorming, daarbij spelende problemen en 

realisatie: Westerink, Bouwen, 126-135.

56. Het onderstaande is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op stukken, mails e.a., aanwezig in 

het dynamisch archief van Stichting Stadsherstel Kampen, in beheer van de secretaris van 

de stichting. Zie ook Westerink, Bouwen, 121-143.

57. Brief Rijksdienst voor de Monumentenzorg aan B en W van Kampen, d.d. 14-02-2006.

58. Nieuw Kamper Dagblad 01-09-2006: ‘Klassieke dakkapellen verplaatst van Myosotis naar 

Koornmarkt’: Brief Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten aan 

B en W van Kampen, d.d. 27-03-2007.

59. Mail SSK aan deltaWonen, d.d. 18-06-2010 en brief SSK aan deltaWonen, d.d. 27-10-2010. 

Advies van Bureau Delfgou aan deltaWonen, d.d. 29-10-2010.

60. Brief deltaWonen aan SSK, d.d. 28-10-2010 en brief SSK aan deltaWonen, d.d. 24-11-2010.

61. Mail M.A. Kok, senior consulent uitvoering monumentenwet regio oost van de RCE aan H. 

van der Werf, adviseur cultuurhistorie gemeente Kampen, d.d. 17-11-2010.
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62. ‘Oude dakkapellen krijgen nieuwe “folly”’, De Stentor 01-08-2011 en ingezonden reactie SSK 

‘Dakkapellen’, De Stentor 03-08-2011.

63. Westerink, Bouwen, 142 en website De Deventer Steenhouwerij: www.ddsh.nl onder: ‘res-

tauratie’.

64. Westerink, Bouwen, 141. Bij sloop was bepaald dat de deur zou worden gedemonteerd en 

opgeslagen in de gemeentelijke monumentenopslag. Slechts een deel van de natuurom-

lijsting is daar nog aanwezig; fragmenten zijn zelfs bij de tweede sloopfase van Myosotis 

in 2014 in de ondergrond aangetroffen (zie Westerink, Bouwen, 96). Hetzelfde geldt voor 

het in dit artikel beschreven fries, oorspronkelijk afkomstig uit de gevel van het Buiten-

gasthuis. In de gemeentelijke monumentenopslag bevindt zich ook prachtig beeldhouw-

werk, restanten van de in 1877 gesloopte renaissancegevel uit 1556, behorend bij het pand 

Het Wildschut, Oudestraat 58. Een meer recent schrijnend voorbeeld is het monumentale 

kunstwerk van Lex Horn uit 1951, vervaardigd ter gelegenheid van het honderdjarig be-

staan van de Berk-emaillefabriek, waar inmiddels een van de drie delen op onverklaarbare 

wijze is verdwenen: zie hierover: G. Westerink, ‘Klaagmuur in Kampen. De dreigende te-

loorgang van een monumentaal kunstwerk van Lex Horn’, Kamper Almanak (2004) 169-177; 

J. Selles, ‘Vraagtekens rond monument; Lex Horn staat in slechte staat op een industrie-

terrein in Kampen’, De Stentor 03-07-2015; M. van Gemert, ‘Waar is het Berkmonument 

gebleven’, De Brug 06-11-2018.

65. Westerink, Bouwen, 96-97.
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