Zorg

en strijd

om de

Buitentoren.

De toren van de Buitenkerk staat, dank zijn stalen harnas
van steigers, in het middelpunt der belangstelling van Kampen,
En geen wonder! Hij werd in de laatste jaren steeds gevaarlijker voor ieder, die hem passer en moest. Hij heeft trouwens
die kuren meer vertoond in zijn lange bestaan. Wie hem op het
bekende ..icon civitatis Campensis" van Braun en Hogenberg
en op de kaart van Paul Utenwael ziet met zijn vier verdiepingen en spitse dak, komt alras tot de conclusie, dat van zijn
schoonheid in de loop der eeuwen heel. wat naar. beneden is
gekomen.
In 1453-54 geheel verbouwd uit een reeds oudere toren,
werd hij in 1481 door Andries Goerts van een houten klokkenhuis voorzien, waarin twee klokken van de beroemde Kampense
klokkengieter, Geert van Wou, werden opgehangen. Fier verhid hij zich aan de brede IJssel in volle schoonheid. Helaas
deze glorietijd duurde niet lang, want reeds spoedig vertoonden
zich sporen van verzakking en eindelijk in 1607 kwam het
klokkenhuis met een verdieping van de·toren zelf naar beneden. Goede raad was duur! Opbouwen ging niet meer, tenzij
aan de verzakking van heel de toren een einde kon worden
gemaakt. Trouwens hoe zou men dit financieel klaarspelen?
De tijden waren veranderd en de middeleeuwse gulheid
voor kerk en torenbouw was verdwenen. Toch moest er iets
gebeuren en daarom werd in 1611 bij de afbraak der St.
Geertruidskerk bepaald, dat het materiaal daarvan zou dienen
tot herstel van Buitenkerk en toren. Tot datzelfde doel werd
bestemd de opbrengst van het af te breken klooster Sonnenberg in Oosterholt. Aan Mr. Henrie. te Amsterdam werd
opgedragen een ontwerp te leveren voor de restauratie van de
toren, Een jaar later had de man echter nog niets omtrent zijn
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ontwerp vernomen en zelfs zijn honorarium nog niet ontvangen, want pas in 1621 besloot men, dat de toren van de Buitenkerk zou worden onderzocht en gerepareerd. Dit geschiedde,
maar toch niet zo grondig als nodig was. Afdoende maatreqelen werden pas genomen van 1625...--27. Toen besloot de
magistraat de Buitenkerkstoren
gedeelte1ijk af te breken en
tot een behoorlijke hoogte weer op te bouwen. De provisoren
der Buitenkerk werden gemachtigd tot aanbesteding over te
gaan, waarbij werd vastgesteld, dat "de steenen galerie en de
pilaren op de buitentoren staande met lood in de cartuesen ofte
fondamenten gevestet ende gestercket worden ende niet met
sement". De stad leende voor dat werk 5000 car guldens.
De provisoren en kerkmeesters trokken op pad naar enige
steenovens, teneinde de nodige stenen te kopen. Met een
zekere Mr. Crijn werd geaccordeerd voor het bewerken van de
nodige natuursteen
en zo kwam dan eindelijk in 1627 een
herstel gereed, waardoor de klokken, omgegoten door de Wed.
Wegewaert,
weer konden worden opgehangen. Er bleek bij
dit werk aan stenen te zijn uitgegeven 272 car guldens, voor
kalk 494 car guldens, voor ijzerwerk en spijkers 54 car guldens. De schoonheid van de toren was en bled weg, maar hij
stond tenminste weer, naar men meende en gaf geen gevaar
rneer voor zijn omgeving.
Helaas de toekomst leer de anders. In 1647 was de magistraat weer genoodzaakt zich er mee te bemoeien. De verzakking zette zich opnieuw in. Aan drie architect en, waaronder
de beroemde Jan Adriaansz. Leeghwater, bouwmeester van
het prachtige renaissance-raadhuis
van de Rijp, werd advies
gevraagd en zij kwamen tot het besluit "dat de Buitentorcn
noch wei te salver en was". Men begrootte de kosten van het
rechtzetten en funderen van de toren op 18000 car guldens
De schrik sloeg de magistraat in de benen. Het was er de tijd
niet naar, om zoveel geld te bested en en er gebeurde dus
voorlopig niets. De toren echter werkte wel door en in 1683
stond men voor de vraag "afbreken of vastzettcn".
Aan Mr. Jan de Jonge, timmerman te Amsterdam, werd het
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laatste opgedragen.
Zijn begroting
had als eindcijfer 15000
car guldens. Het was veel en van aIle kanten moest men
grijpen en vangen, om het geld bij elkaar te brenqen. Zelfs
de opbrenqst van "Oome Jan", de bank van lening, moest er
voor dienen.
Vanaf 27 Mei 1683 tot 24 November bleef de Jonge hier
en logeerde op kosten van de magistraat
in de herberg van
een zekere Sara Herweyer,
terwijl hij dag aan dag met zijn
yolk het moeilijke karwei voortzette.
Het gelukte tenslotte zo
goed, dat burgerij
en stadsregering
er zeer tevreden
over
waren, zodat het eindcij fer 19217 car guldens zonder veel
morren of klagen werd geaccepteerd.
Het is vanzelfsprekend.
dat de toren bij zijn verzakkingen
en afwijkingen
de Buitenkerk niet ongemoeid had gelaten en oak deze herhaaldelijk
om
verbetering
en restauratie vroeg.

Deze kerk was weI de meest bouwvaIlige kerk in de 17e en
18e eeuw en vroeg herhaaldelijk om de allernodigste verzorging, die dan nog slechts met mondjesmaat werd toegediend.
Het kan dus niet verwonderen, dat, toen in 1809 Lodewijk
Napoleon bij zijn bezoek in Kampen, de magistraat vroeg, of
ze geen geschikt kerkqebouw voor de Katholieken had, deze
de Buitenkerk presenteerde. De kerkeraden zetten er vanzelfsprekend ook alles op, om dit geschenk voor de Katholieken
te bestemmen. De kerk was dan ook momenteel in de allerslechtste conditie. In 1795 was hij tot een bergplaats voor alles
en nog wat bestemd, terwijl hij zelfs bij een doortocht van
Engelsen en Fransen tot een paardenstal was gedegradeerd.
Door de nonchalance dezer vreemde troepen was ook nog
brand uitgebroken, die gelukkig door de burgerij was geblust.
Toen 16 Maart 1809 Koning Lodewijk Napoleon hier
kwam, verleende hij een audientia aan de plaatselijke geeste~
lijkheid en vroeg hij aan de predikanten, of ze niet een goede
kerk voor de Katholieken hadden. Gelijk reeds de burqemeester, baron van Heerdt had geantwoord, boden zij nu de Bui~
tenkerk aan. Toen de audientie was geeindigd, verzocht de
Koning aan de Katholieke geestelijken nog te blijven en schonk
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de Koning hun de Buitenkerk.
Pastoor Doorenweerd,
.de
herder der seculiere .statie in de Rijnvischqanq, antwoordder
"dat gebouw is niet weI voor ons geschikt. Bet is veel te groat;:
ligt op het einde der stad, is geheel vervallen, de toren Is, haif

weg, de glazen zijn er uit, in een woord het is maar eeri hoop
stenen
Hierop wees de pastoor op de Broerenkerk, .als:veel geschik..:
ter voor de Katholieken. De Koning had hier wel oren naar
en beval de Minister van Eredienst, Mollerus, deze zaak. alclus
te regelen. Mollerus echter kende de meninq van' magistraat
en kerkvoogden en liet op de late avond pastoor Adams der'
patersstatie bij zich komen, om hem over te halen zich met de,
Buitenkerk tevreden te stellen. Toen dit niet gelukte, ging
Mollerus, vergezeld van Baron v. Heerdt, de volqende :dag
met de Koning de Buitenkerk bezichtigen en het eind van het
lied was, dat deze aan de Katholieken kwam. De Koning beloofde gelden, om hem geheel te herstellen. Pastoor-Doorenweerd die dezelfde dag de Koning ontving in het Weeshuis,
vernam deze beslissing van de Koning zelf enbegreep, dat erverder niets aan te veranderen viel. Reeds de volgende dag
werd hem het volgende besluit ter hand gesteld:
ft.

\

<

Lodewijk Napoleon, door de gratie Gods en de constitutie
des Koninkrijks, Koning van Holland, enz., enz,
Wij hebben besloten en besluiten Art. 1. De zogenaamde
Buitenkerk te Campen wordt aan de Roomschgezinde
gemeente aldaar afgestaan; aan haar zal een redelijke
onderstand worden verleend om voornoemde kerk in een
.behoorlijke staat te brenqen, De nodige voordracht ten
voornoemde einde zal door het genieentebestuur aan
onzen Minister van Erendienst worden ingezonden, om
ons een voorstel te doen; in voorn. kerk zal na haren
afstand niet worden begraven:
Art. 2. Onze Minister van Eredienst is belast met de"
uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Het gevolg dezer beschikking was, dat enige dagen daarna'
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reeds de landdrost van Overijssel 23n het bcstuur van KaElp211
opdroeg te rapporteren over de sorn, welke h.i. vereist zou
worden om de kerk in behoorlijke staat te brenqen, zonder te
veel kosten. Het gemeentebestuur zag nu de kans meteen van
de toren af te komen en gaf op voor het herstel van kerk en
toren de som van 36500 car guldens. Deze zet hield het gemeentebestuur echter voorlopig zorgvuldig voor ieder verborgen, zodat de pastoors meenden, dat deze som enkel voor de
kerk was aangevraagd.
Voor belden was de beslissing een
bittere teleurstelling. In plaats van de opgegeven som werd
slechts 13250 car guldens beschikbaar
gesteld. De beide
pastoors waren de wanhoop nabij en schreven terstond naar
de Minister, helaas echter zonder resultaat. De minister vet-

wees hen naar deKoninq, die niet op zijn besluit terugkwam
Meer dan ooit' begrepen de beide pastoors, dat ze nu zo
spoedig mogelijk hulp en bijstand nodig hadden, om het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken. Zo vormde zich dan een
kerkelijke commissie met de volgende personen: de pastoors
Doorenweerd en Adams, kapelaan pater van Gernert en de
heren A. O. de Branconier, J. M. Suskens, R. v. Romunde en
H. Woonings, Pastoor Doorenweerd. ofschoon nog slechts een
jaar in Kampen, werd voorzitter en niet ten onrechte. Bartholomeus Doorenweerd is zeker een der merkwaardigste pastoors
geweest, die de Katholieken van Kampen ooit hebben gehad.
Na 12 jaren pastoor van Schokland te zijn geweest, kwam hij
in Maart 1808 hier en bled tot aan zijn dood in 1832. Hij was
geboren te Zwolle 28 Mei 1767. Zijn studien VOQrhet priesterschap moest hij, wijl er in eigen land geen Katholieke opleidingsschool voor geestelijken door de Overheid werd geduld,
elders volbrengen. Zo bezocht hij van 1780.........
85 de latijnse
school te Kevelaar en van 1785.........
1790 het theologisch seminarie te Douaij, waarna zijn priesterwijding volgde, in Rheine.
Bij zijn optreden in Kampen bleek hij al spoedig te zijn een
man van grote eruditie, met een brede blik en sterk karakter.
Hij gaf zich volkomen rekenschap van de positie, waarin de
Katholieken verkeerden, en wist ieder optreden binnen de
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perken van. gematigdheid te houden. Hij wist echter ook, Ven
de uit het ratiorialisme gegroeide verdraagzaamheid,
voortdurend een han dig gebruik te maken voor zijn gemeente en
gelovigen. En waar het zijn Katholiek beginsel betrof stond
hij onverschrokken
pal tegenover wie of wat dit aanrandde.
Zijn grate belangsteIling
ging vanzelfsprekend
het eerst uit
naar zijn parochianen en hun zielenheil, maar reeds spoedig
toonde hij zich als een der weinigen onder de geestelijkheid,
die in geschriften de -belanqen van zijn geloof en kerk voor
heel het land ging verdedigen: Wat dat in die tijd betekende,
leert ons de geweldige .storrn, die over Joachim le Sage ten
Broek's hoofd voer, toen deze een boekje "De voortreffelijkheid van de leer der Katholieke kerk" uitgaf.
Een lawine van verweer en smaadschriften
kwam van alle
kanten los, Bilderdijk voorop. De Katholieken sIoeg de schrik
om het hart, maar Doorenweerd
liet zich niet intimideren en
werkte met de beste verdediqer van le Sage, pastoor Bramer
van Borne aan een antwoord, op al die smaadschriften.
Hij
werd redacteur van een der aIlereerste Katholieke tijdschriften "de Katholijke" later ook van een ander tijdschrift "de.
Minerva" en vertaalde de bekende Katechtsmus van Bernard
Overberg voor zijn geloofsgenoten.
Tal van andere geschriften verschenen in de loop der jaren van zijn hand. Uit zijn
dagboek,
hetwelk hij als pastoor van Kampen aanlegde
(3 delen) blijkt overvloediq, hoe hij met alle godsdienstige en
politieke verschijnselen in binnen- en buitenland meeleefde en
een stevig gefundeerde mening zich daarover vormde. Soepel
genoeg om geen onnodige twist te forceren, stond hij ook als
pastoor strak op zijn beginsel en week geen duimbreed rechts
of links. Burgemeester
van Heerdt zou ondervinden,
dat hij
in.hem zijn man gevonden had. In de hachelijke positie, waarin
men zich met de Buitenkerk beyond, was hij de man, om als
voorzitter der kerkelijke commissie de goede Ieiding te geven.
Hij begreep van de ene kant de gevoeligheid der niet-Katho,
lieken, die een hunner kerken hadden moeten afgeven en hield
hier voortdurend rekening mee, maar liet daarom niet na het
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recht der Katholieken te verdedigen met doorslaande arqumenten. Twee punten waren het vooral, die de commissie het
door ,de precaire financiele toestand reeds zo rnoeilijke werk
van de opbouw, in de beginne bijna onmogelijk maakte. Het
gemeentebestuur had op voorgaan vooral van burgemeester
van Heerdt besloten, vast te houden aan het eigendomsrecht
van de toren voor de Katholieken, waardoor dus ook de
restauratie voor hun rekening zou komen en tevens zich me_t
hand en tand te verzetten tegen het Koninklijk Besluit, dat er
in de Buitenkerk niet meer mocht begraven worden. Hierbij
eiste men dat het recht op de graven volkomen zou blijven
bestaan en er dus bij de inwendige restauratie van de kerk
geen schending daarvan zou worden geduld. Hierover streed
men jaren lang.

Wf willen hier de strijd om de Buitentoren in het kort
nagaan.
De kerkelijke commissie had er zelfs geen ogenblik aan
gedacht. dat zij het eigendom en dus ook de zorg en het onderhoud van de toren voor haar rekening had te nemen. Zij begon
de weinige gelden, welke de Koning had geschonken met grote
voortvarendheid te besteden aan inwendige en uitwendige
restauratie der Kerk. Ze was dus niet weinig verwonderd, toen
16 April 1809 de heer de Branconier in de vergadering kwam
met een boodschap van de burgemeester, dat de commissiezich
onverwijld had bezig te houden met de reparatie van de toren,
wijl de stadsuurwerkmaker niet veilig meer naar het uurwerk
durfde gaan. De Branconier had natuurlijk reeds terstond de
burgemeester geantwoord. dat de 'commissiedaarmede niets te
maken had en aan geen reparatie dacht. Vanzelfsprekend
vond dit antwoord aller instemming en men reageerde dus
verder daarop niet. En toen begin J anuari 1810 een groot stuk
koper van de toren kwam gezeild, keerde men de blaadjes om
en werden de heren Suskens en W oonings naar de burqemeester afgevaardigd om de burgemeester te verzoeken een en
ander aan de toren te herstellen. Baron van Heerdt antwoordde zeer Iaconiek, dat hij van begrip was, dat de torenreparatie
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moest geschieden uit de gelden door de Koning geschonken.
De toren werd de dupe dezer historie en takelde steeds meer
af, geen deur sloot meer, zodat particulieren een handje begonnen mee te helpen, door lood en koper en ijzer voor eigen
gebruik weg te nemen. De koster der kerk gaf op bevel der
kerkelijke commissie daarvan kennis aan de burgemeester, die
hem met een duidelijk "geen man en geen cent" terugstuurde.
Heel diplomatiek zette zich nu de commissie aan het werk,
om de heel,' burgemeester oHiciee! van het door de koster aan
hem gerapporteerde kennis te geven, wijl, zoals de commissie
veronderstelde, een en ander misschien aan hem onbekend was.
De Maire zweeg als het graf.
De commissie begreep, dat men moeilijk zo door kon gaan en
hog ere machten zich met deze zaak had den te bemoeien, om
tot een uiteindelijke beslissing te komen.
In de vergadering van 13 Februari 1811 werden dus pastoor
Doorenweerd en de heer Woonings aangewezen deze zaak
met de landdrost te Zwolle te bespreken. Zij begaven zich de
volgende dag op reis naar de landdrost, die hen zelfs niet met
een enkel woord hun zaak liet bepleiten. Blijkbaar was Baron
van Heerdt hen reeds voor geweest. De heer drost yond het
namelijk overbodig, dat hem een uiteenzetting der quaestie
werd gegeven, wij! hij van alles op de hoogte was. Ze zouden
een breedvoerig request inzenden bij de beoordeling, waarvan
hij alle onzijdigheid beloofde er bijvoegende "ik vraag niet
of de mensen, die mij iets verzoeken Rooms of Gereformeerd
of Luthers zijn, maar ik let slechts op hunne redenen".
Het antwoord is zeker niet onwelwillend door pastoor
Doorenweerd opgenomen. Een breedvoerig request! Oat was
juist een kolfje naar zijn hand, want eerlijk gezegd breedvoerigheid was een "hobby" van de goede man. Wie zijn dagboek
doorwerkt, constateert, dat zelfs in die tijd van brede van den
Palmsen zinnenbouw, zijn breedvoerigheid opvalt. Natuurlijk
werd het opstellen van het gevraagde request aan Dooren~
weerd opgedragen.
Intussen riep de arme toren weer eens am hulp, doordat in
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de nacht van 23 op 24 Februari een gedeelte van het torenqewelf met veel gedruis op de klokken terecht kwam. Binnen
enkele dagen kwam pastoor Doorenweerd met een werkelijk
zeer breedvoerig request. Wij zuIlen U niet vermoeien met het

volledige stuk, maar nemen daaruit aileen de argumenten,
welke moesten pleiten voor de plicht van eigendom en onderhoud van de toren door de gemeente Kampen.
JUist was het enige jaren geleden, dat de gemeente de toren
van de Bovenkerk had vernieuwd, verbeterd en verfraaid, zonder dat het de Hervormden een cent had gekost en waarom
moest nu de Buitentoren, die ook steeds het eigendom der
gemeente was geweest, door de Katholieken worden overqenomen en gerestaureerd? Noch de algemene rijkswet, noch
een bijzondere dispositie van de Koning wees de torens aan
enige gezindte toe. Inteqendeel, de wetten der vroegere republiek wezen steeds de torens in eigendom en onderhoud toe
aan de burgerlijke gemeenten. Waarom dus nu deze uitzondering, nu het Katholieken gold? De Koning had nooit anders
beslist, dan dat het geld, hetwelk hij schonk, zou worden
besteed aileen aan de kerk en de Minister van Eredienst had
het ook niet anders begrepen, toen hij de burgemeester gevraagd had om een rapport over de som, welke vereist zou
worden, om de Buitenkerk in behoorlijke staat te brengen.
Ook hij had van de toren niet het minste gewag gemaakt.
Zelfs de landdrost, ja zowaar de burgemeester zelf van
Kampen, hadden blijkbaar geen ander denkbeeld daaromtrent
gehad. Beiden hadden immers sinds lang geconstateerd, dat
de geschonken gelden uitsluitend voor de kerk werden gebruikt
en hadden daartegen nimmer geprotesteerd, "waf' zo voegde
Doorenweerd er wel wat vinnig bij "de heer burgemeester
enders, wanneer hij meende dar de commissie haar bevoeqdheld te buiten ging, zo geredelijk gedaan had".
Dit request, 26 F ebruari 1811 verzonden, werd door de
landdrost beantwoord, die mededeelde, dat het stuk was doorgezonden naar de burgemeester van Kampen om advies.
Tevens was aan deze opgedragen, indien er dringend gevaar
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met de toren mocht zijn, daarin ten koste van dengene, welke
eventueel verplicht zou worden bevonden, afdoende te voorzien. Hieraan werd terstond gevolg gegeven, doordat aan de
timmerrnan Dambrink werd opgedragen een gedeelte van de
toren af .te breken, hetgeen deze voor de som van 1979 car
guldens volbracht. Intussen was burgemeester
van Hcerdt
allesbehalve te spreken over enkele zinsneden uit het request,
waarvan wij er vroeger reeds een aanhaalden. In het geheim
ontbood hij de heer Suskens bij zich, om zijn grote ontevredcn,
heid over het request uit te spreken en zijn gal uit te spuwen
op de steller van het request, pastoor Doorenweerd. Aan de
prefect te Zwolle liet hij weten, dat hij satisfactie voor de
oneerbiedigheden tegen zijn persoon in het request geuit, eiste.
Ter verdere afwikkeling van het qeschil werd op 20 Mei
een deputatie der kerkelijke commissie bij de prefect ontboden.
De heren Doorenweerd
en de Branconier werden daarvoor
aangewezen. Eerste eis, die de prefect stelde was genoegdoening aan baron van Heerdt, of schoon hij er terstond bijvoeqde,
dat de eindbeslissing niet in hun nadeel zou zijn. Hij stelde
enkel voor, dat de commissie 1/4 of 1/5 van de kosten der
torenreparatie voor haar rekening zou nemen. Pastoor Doorenweerd verklaarde dit voor onmogelijk, wijl de commissie alleen
voor de kerk reeds 5000 car guldens boven het van de Koning
ontvangen geld had moeten uitgeven. Hij yond het daarbij
onbillijk, dat de Hervormden
voor de restauratie
van de
Boventoren niets had den behoeven bij te dragen en de Katholieken dat p.u wel zouden moeten doen voor de Buitentoren.
De prefect nam hun bezwaren aan en beloofde spoedig de
eindbeslissing te zullen geven.
Reeds de morgen van 21 Mei waren de beide afgevaardigden als berouwvolle zondaars bij de burgemeester. Doorenweerd verklaarde namens de commissie dat het in genen dele
hun intentie was geweest de burqemeester te beledigen en zo
er zodanige uitdrukkingen in hun request mochten voorkomen,
ze dan algeheel herroepen werden ..
De zon brak door, de burgemeester was voldaan en be142

toogde niets anders dan het wei der Katholieken beoogd te
hebben. Hij had zelfs meer voor de andersgezinden
dan voor
zijn eigen geloofsgenoten gedaan, omdat hij niet bij zijn eiqen
gezi~dte maar wel bij de andersgezinden
in verdenking kon
raken. "Verbeeidt U echter niet" , W voegde hij de heren toe

"dat ik rooms wil worden". Dit zure grapje heeft zeker
Doorenweerd op zijn juiste waarde weten te schatten, te meer,
waar het waarschijnlijk doelde, op een der heren der kerkelijke
commissie.

De toren werd inmiddels Iangzamerhand het verschil, waarvan hij de dupe werd, moe en zo geschiedde het in de nacht
van 29 [uni, dat na een geweldige donderslag de noordweste~
lijke hoek ter lengte van ongeveer 20 voet door het dak der
tegenoverliggende brouwerij "de Wereld" naar beneden kwam.
Dit onqeval schreeuwde nu om een spoedige uiteindelijke
beslissing. Op 16 Augustus 1811 verscheen dan ook het definitiefbesluit, waarbij werd bepaald
,,1. dat de toren van de Buitenkerk is en blijft het eiqendom der stad
2. dat dus het beheer over en het onderhoud van dezelve
geheel voor stadsrekening komt".
Wat deed nu het stadsbestuur?
Ernstig werd overwogen geheel de toren af te breken en dat
men werkelijk daarvoor reeds de plannen opmaakte kwam de
kerkelijke commissie spoedig te weten. De koster der kerk had
op zekere dag de onderprefect uit Zwolle bij de toren getroffen, die hem vertelde, dat spoedig met de algehele afbraak
begonnen zou worden, waarna een klein torentje op de kerk
zou worden gebouwd. Met de uitvoering dezer plannen raakte
men echter het uurwerk en de klokken kwijt en dat yond de
commissie toch wei een heel groot bezwaar. Een uiterste
poging wilde men dus wagen, om die afbraak te voorkomen. De heren van Romunde en Suskens werden naar de
onderprefect te Zwolle afgevaardigd, om het verdwijnen van
de toren te voorkornen. BIijkbaar hadden ze succes, want al
werd hun niets toegezegd, toch kon in de vergadering der
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commissie op 26 Oct. 1813 worden
gerapporteerd,
dat
ingenieur Krayenhof een bestek en begroting van restauratie
van de Buitentoren ter goedkeuring naar Parijs had gezonden.
Het eindcijfer der begroting was f 40000. Natuurlijk is van dit

plan bij de spoedige val van Napoleon niets terecht gekomen.
N adien is aan de toren het allernoodzakelijkste ten koste qelegd en werd op het bestaande gedeelte in 1817 een korte
spits gezet.
De 15e J anuari 1821 richtte de cornmissie een aanvrage aan
de gemeente om uurwerk en klokken weer in orde te brengen.
Overigens bled geheel de eerste helft der 1ge eeuw de toren
een zorgenkind voor de stad Kampen, totdat eindelijk in 1865
de toren tot zijn tegenwoordige vorm werd verbouwd en verknoeid, gelijk het verslag van de Rijksmonumentenzorg constateert. De toren, die in het schone stadsbeeld van Kampen
zijn eigen karakteristieke plaats inneemt, wacht nu, naar wij
hopen, door een deskundige restauratie van de Rijksmonumentenzorg, nog een mooie toekomst.

M.

J.

GASMAN.

Voor dit opstel werden geraadpleegd:

R.K. Parochiaal Archief Kampen no. II A 29: Lotgevallen der Buitcnkerk in 1795
Verbaal v. h. Verhandelde bij de Heeren Gecommitteerden tot de
vertimmerij Van Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk 1809~ 1817
Pastoor B. Doorenweerd Dagboek mijner Verhandelingen te Karnpen.. 3 delen.
E. Moulin: Hist. Kamper Kronijk
Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, Dee! IX
Mr. J. H. P. Ennema: Kampen Heemschutserie no. 47
Voorlopige lijst van Ncderl. Monumenten, Deel VII
Register van Charters en Bescheiden Oud Archief Kampen 1e-7 e deel
C. Welcker: Kort overzicht geschiedenis Kampen
Ned. Bioqr. Woordenboek, Deel III
Kamper Almanak jg. 1941~'42
Archief vjh Aartsbisdom Utrecht Deel 25 en 26
Dr G. Gorris: Le Sage ten Broek deel I
Architectura 1909 ~ no. 29
Overijss. Almanak 1845
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