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De bouwgeschiedenis 

van de Annakapel

door Gerrit Korenberg

Toen mr. Joan H.P. Ennema in 1946 de belangrijkste gebouwen van de 
stad beschreef werd het, toen nog als Doopsgezinde kerk bekendstaan-
de gebouw, ‘volledigheidshalve’ vermeld vanwege het feit dat het uit de 
late 15de eeuw dateerde en oorspronkelijk toebehoorde aan de Zwart- of 
Cellezusters. De beschrijving door Ennema is weinig vleiend: ‘Van eenige 
bewaard gebleven schoonheid is echter geen sprake en dit is een betreu-
renswaardig voorbeeld van piëteitlooze verbouwing en stijllooze moder-
niseering’1. Hoe had Ennema kunnen vermoeden dat dit gebouw in de 
vroege 21ste eeuw weer volop in de belangstelling zou staan, maar ook 
hoe onze veranderde inzichten ten aanzien van historische gebouwen 
weer tot waardering voor dit markante gebouw zouden leiden.
Op het moment dat Ennema de Annakapel, gelegen op de hoek van de 
Broederweg en de Groenestraat, beschreef verschilde het gebouw nauwe-
lijks van de huidige staat. Het gebouw had toen al de nodige veranderin-
gen ondergaan. Met name een ingrijpende restauratie en verbouwing in 
1847 had het uiterlijk, maar meer nog het interieur van de kapel, sterk ge-
wijzigd en ook daarvóór moeten al de nodige aanpassingen plaats hebben 
gevonden. Toch is ook de opzet van de kapel, die oorspronkelijk toebe-
hoorde aan het Annaconvent der Cellezusters, nog altijd wel grotendeels 
afleesbaar. Bij de recente restauratie deed zich de gelegenheid voor om de 
kapel aan een nader bouwhistorisch onderzoek te onderwerpen.

Bouw van de kapel van de Cellezusters; 1518-1544
Tot op heden werd de stichting van het Annaconvent der Cellezusters en 
daarmee ook de datering van de kapel geplaatst tussen 1475 en 1482.2 Uit 
recent dendrochronologisch onderzoek bleek dat het hout voor één van de 
korbelen in de lente van 1518 werd gekapt.3 Helaas konden andere monsters 
vanwege het zeer grove hout niet worden gedateerd. Het gedateerde korbeel 
behoort echter tot de oorspronkelijke opzet van de kapconstructie en er zijn 
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geen aanwijzingen dat de kapconstructie als gevolg van een calamiteit na 
de bouw van de kapel werd vervangen. Hieruit moet worden geconcludeerd 
dat de bouw van de kapel niet vóór en waarschijnlijk kort na 1518 plaats 
zal hebben gevonden.4 Een andere bron voor een datering in de eerste helft 
van de 16de eeuw betreft de schenking van drie ‘glazen’ [gebrandschilderde 
ramen] in 1544 door Kampen, Zwolle en Deventer aan de Cellezusters: ‘Item 
durch begerte der stadt campen hebn wy [de stad Zwolle] geschenckt den 
cellesusteren aldair myt den frunden van deventer elck een glae? in oere nye 
kercke cost elcker stadt ft 18 rg.’5 Het schenken van glazen komt vanaf het 
eind van de 14de eeuw in de Noordelijke Nederlanden voor en was vooral in 
de 16de en 17de eeuw gebruikelijk bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding 
van bouwwerken.6 De verwijzing naar ‘oere nye kercke’ geeft ook al aan dat 
er bouwactiviteiten plaats moeten hebben gevonden. De vermelding lijkt 
echter in tegenspraak met de dendrochronologische datering, aangezien 
het hout na de kap over het algemeen binnen enkele jaren na de kap aan 
de constructies werd toegepast. Ook een afronding van de bouw, met het 
aanbrengen van de gewelven, pas twintig jaar nadat de kapconstructie werd 
geplaatst, ligt wat minder voor de hand, al kan geldgebrek bij deze orde, 
die vooral afhankelijk was van schenkingen en aalmoezen, ook niet hele-
maal worden uitgesloten. Hoewel uit voorgaande een datering van de kapel 
tussen 1518 en 1544 aannemelijk wordt, lijkt dit niet in overeenstemming 
met de eerste vermeldingen over de aanwezigheid van de Cellezusters in 
Kampen. Op basis van de vermeldingen in testamenten uit 1482 kan wel-
iswaar worden afgeleid dat de Cellezusters op dat moment tot de jongste 
orde binnen de stad behoorden en aan de Groenestraat waren gevestigd, 
maar een moment van vestiging of de aanwezigheid van een convent blijkt 
hieruit niet. Daarvan is pas sprake in een brief van 28 mei 1526, waarin de 
aanduiding ‘convente Sancte Annen’ wordt gebruikt.7 Concrete aanwijzin-
gen voor de aanwezigheid van een convent op de hoek van de Broederweg 
en de Groenestraat vóór die periode ontbreken en recent zijn aanwijzingen 
gevonden dat de Cellezusters eerst waren gevestigd op een locatie aan de 
Groenestraat, dicht bij het klooster van de Cellebroeders.8

De Annakapel op historische stadsplattegronden
Op de omstreeks 1560 door Jacob van Deventer getekende kaart van Kampen 
lijkt globaal ter plaatse van de huidige kapel wel een gebouw te zijn weerge-
geven, maar hieraan kan weinig meer dan de vermoedelijke aanwezigheid 
van het convent van de Cellezusters worden afgeleid. Het convent van ‘Die 
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Swerte Susters’ wordt wel duidelijk vermeld en weergegeven door G. Braun 
en F. Hogenberg op de kaart van Kampen in hun Civitates Orbis Terrarum uit 
1583. Daarbij wordt de kapel echter onjuist weergegeven met aan de oost-
zijde een rechte afsluiting.9 De dakruiter is duidelijk herkenbaar. Ook op 
de door Paulus Utenwael in 1598 vervaardigde kaart is de kapel duidelijk 
herkenbaar, nu wel met een driezijdige koorsluiting en een dakruiter.10 Op 
de kaart van Blaeu uit het midden van de 17de eeuw is de kapel wederom 
duidelijk weergegeven, maar nu met in de legenda de toevoeging ‘nu Wae-
len kerck’. Op de eerste, uit 1649 daterende uitgave wordt de kapel met een 
rechte oostelijke gevel weergegeven, waarschijnlijk gebaseerd op de kaart 
van Braun en Hogenberg. Op een omstreeks 1660 uitgegeven gecorrigeerde 
versie heeft de kapel wel een meerhoekige oostelijke afsluiting.11 Aan de 
noordzijde van de kapel wordt door Blaeu het bijbehorende klooster weerge-

Detail uit de kaart van 
Kampen door G. Braun 
en F. Hogenberg, waarop 
in de legenda bij 8 wordt 
verwezen naar ‘Die Swerte 
Susters’. Civitates Orbis 
Terrarum 1583.

Detail uit de ‘Plattegrond 
der stad Kampen’ van 
Paulus Utenwael uit 1598, 
waarop de kapel op de 
hoek van de Groenestraat 
en de Broederweg duidelijk 
herkenbaar is aan de 
koorsluiting. SAK, herdruk 
uit 1863 van de originele 
koperplaat, nr. K000016.
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geven.12 Op geen van de historische kaarten is de traptoren herkenbaar, maar 
de weergave van traptorens op binnenterreinen blijkt vaker onbetrouwbaar.   

Oorspronkelijke opzet
De kapel heeft een vrij regelmatige opzet met een drie traveeën brede noord- 
en zuidgevel en een opmerkelijke vijfzijdige koorsluiting aan de oostzijde. 
De rechte westgevel valt grotendeels binnen de aangrenzende latere koste-
rij. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen van 22,5/23 x 10,5/11 x 5 cen-
timeter, met een lagenmaat van 6,3 centimeter in overwegend een slordig 
staand verband. Tussen de traveeën en op de hoeken van de koorsluiting 
zijn naar boven toe tweemaal verjongende steunberen met zandstenen wa-

Detail uit de kaarten van 
Joan Blaeu, waarop de 
kapel met zijn westelijke 
topgevel en dakruiter 
duidelijk herkenbaar is. 
Links de eerste uitgave 
van omstreeks 1649, 
waarop de kapel een rechte 
oostgevel heeft. Onder 
een gecorrigeerde versie 
van omstreeks 1660, met 
meerzijdige koorsluiting. 
Uit: Toonneel der Steden.
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terlijsten en afzaten aanwezig. De zandstenen waterlijst onder de kerkven-
sters loopt ook rond de steunberen. Bij de westgevel is alleen de steunbeer 
op de noordwesthoek diagonaal geplaatst, mogelijk omdat op de zuidwest-
hoek een belemmering was, of was gepland. De gevels en steunberen heb-
ben een gepleisterde plint. De oorspronkelijk in alle traveeën aanwezige gro-
te spitsboogvensters zijn later dichtgemetseld of verkleind, maar nog altijd 
goed herkenbaar aan de schuine dagkanten met zandstenen blokken. De 
kapel had daarmee oorspronkelijk een opmerkelijk transparante opzet met 
relatief grote vensters. Een vergelijkbare opzet is herkenbaar bij de vroeg 
16de-eeuwse kapel van het Cellebroedersklooster in Maastricht. Bij de drie 
centrale vensters van de koorsluiting zijn de gepleisterde bakstenen vork-
traceringen nog herkenbaar. Uit een deels behouden gebleven middenmon-
tant bij één van de dichtgemetselde vensters in de zuidgevel blijkt dat deze 
vensters dezelfde indeling hadden. De westgevel had tot 1847 een topgevel, 
mogelijk met een blindvenster, zoals door Hendrick Avercamp omstreeks 
1613 werd weergegeven. Vooral onder de vensters in de zuidgevel en koor-
sluiting en bij de bovenzijde van de gevels en steunberen komen, vermoe-
delijk tussen 1898 en 1902, vernieuwde delen van metselwerk en natuur-
steenwerk voor. Bij recente graafwerkzaamheden kwam een klein deel van 

Impressie van de oorspronkelijke opzet van de kapel, waarbij 
vooral het transparante karakter van de gevels opvalt. 
Tekening: auteur.

De vermoedelijk omstreeks 1512 gebouwde kapel van het 
Cellebroedersklooster te Maastricht in 1966, na de restauratie 
en reconstructie van de eerder dichtgemetselde vensters. 
Foto: G.J. Dukker, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, objectnummer 105.571.
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de fundering van de westgevel in het zicht. Deze is aangelegd op ongeveer 
155 centimeter beneden het huidige vloerniveau in de kapel en versnijdt 
vanaf een aanlegbreedte van ongeveer 140 centimeter tot de huidige muur-
dikte van ongeveer 50 centimeter. Onder deze fundering zijn niet de kruis-

Overzicht van de Annakapel, met in de koorsluiting nog de 
herkenbare gepleisterde traceringen. In het schip zijn de 
vensters dichtgemetseld of verkleind. Foto: auteur.

Boven het huidige stucgewelf is het bovenste deel van het 
westelijke venster in de zuidgevel zichtbaar, waar de tracerin-
gen aan de interieurzijde bewaard zijn gebleven. Foto: auteur.

Overzicht van de noordzijde van de kapel in 1976, met rechts 
de traptoren. Foto: G. Berends, Collectie Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, objectnummer 180.236.

Detail van het zeer zorgvuldig gemetselde schroefgewelf in 
de traptoren. Foto: auteur.
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lings geplaatste lagen dunne slieten aangetroffen die in Kampen over het 
algemeen als basis voor historische funderingen worden gebruikt. Dat wijst 
waarschijnlijk op een (plaatselijk) meer stabiele ondergrond. 
Tegen het westelijke uiteinde van de noordgevel bevindt zich een naar ver-
houding vrij forse achtzijdige traptoren met een na 1847 aangebracht plat-
dak. Daarvóór had deze toren een met leien gedekt dak. Een onder het huidi-
ge plat dak aanwezige balk met drie hierin gepende balken vormde mogelijk 
de onderzijde van de constructie van een vierzijdige dakbeëindiging. 
De traptoren heeft aan de noordzijde een oorspronkelijke toegang. In de 
traptoren bevindt zich een opmerkelijk brede (113 centimeter) gemetselde 
wenteltrap met daarboven een zeer zorgvuldig gemetseld schroefgewelf. De 
eiken kapconstructie van de kapel bestaat uit vier zware trekbalken met 
sleutelstukken, korbelen en muurstijlen. Op drie trekbalken staan twee ge-
stapelde schaargebinten, waarvan de onderste met als ‘krommer’ uitgevoer-

Detail uit een omstreeks 1613 door Hendrick Avercamp gemaakte schets van de westelijke stadsmuur van Kampen. Hierop is 
de Annakapel duidelijk herkenbaar met een westelijke topgevel en hoge spits op de dakruiter. Zie ook het in de Kamper Almanak 
2012, pagina 124 opgenomen schilderij. Royal Collection Trust, RCIN 906507/ © Her Majesty Queen Elizabeth II 2020.

Beeld van de bovenin de traptoren aanwezige balkcon-
structie, die het onderste deel van de constructie van een 
vierzijdige dakafsluiting lijkt te zijn. Tekening: auteur.
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de korbelen.13 Van een vierde (westelijk) schaargebint werd in 1847, met de 
sloop van de westelijke topgevel, de helft hergebruikt onder het nieuwe wes-
telijke dakvlak. Tegen het oostelijke schaargebint sluiten vier halve gebinten 
aan op de dekbalk. Op het niveau van de trekbalken sluiten de middelste 
twee balken in het koor aan op een extra balk tussen de twee buitenste halve 
gebinten. De gebinten hebben gepende verbindingen. Alleen de windscho-
ren zijn aan de onderzijde tegen de spantbenen gespijkerd. 
De dakvlakken hebben gekantrechte eiken sporen, die bij de dubbele muur-
plaat met standzoontjes op het blokkeel aansluiten. Alle sporenparen heb-
ben een hooggeplaatst haanhout. Zowel de verbindingen tussen de sporen 
onderling in de nok als de verbindingen met de haanhouten zijn halfhouts 

Zicht op de constructie van 
de koorsluiting, waar halve 
gebinten tegen de oostelijke 
gebinten aansluiten. 
Foto: auteur.

Overzicht van de hoofdopzet 
van de kapconstructie. 
Foto: auteur.
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en vastgezet met zowel een houten toognagel als een gesmede spijker. Ter 
hoogte van de dakruiter hebben twee sporenparen nooit een haanhout ge-
had, wat er op wijst dat hier altijd een dakruiter aanwezig is geweest. Aan en-
kele kepen in de dekbalken en flieringen onder de dakruiter is te herleiden 
dat de oorspronkelijk dakruiter iets kleiner was.14 Het grenen dakbeschot da-
teert uit 1902. De geritste telmerken nummeren op de gebinten van ‘1’ tot ‘6’ 
vanaf de westgevel tot in de koorsluiting. De sporen daarentegen zijn genum-
merd vanuit de koorsluiting. Mogelijk had dit te maken met de bouwwijze, 
waarbij eerst de schaargebinten vanuit het westen werden geplaatst vanaf 
een verplaatsbare steiger en vervolgens de sporen in tegengestelde richting, 
waarbij de steiger weer mee terug werd verplaatst. Bij de overgang van het 
koor op het schip start de (soms wat slordige) nummering van de sporen 
opnieuw, mogelijk om al te complexe merken te vermijden. In alle gevallen 
werd een onderscheid gemaakt tussen de noord- en zuidzijde van de con-
structie door de merken aan de zuidzijde te voorzien van een extra streep.

Overzicht van de constructie van de Annakapel met de benamingen van onder delen. Tekening: auteur

42IV05_F60_deel03_KA2020.indd   23142IV05_F60_deel03_KA2020.indd   231 01-07-20   12:5501-07-20   12:55



Telmerken 

Telmerken komen veel voor op historische houtconstructies in de vorm van gezaag-

de, geritste of gehakte (beitel- of guts-) strepen of tekens, die overeenkomstig de Ro-

meinse cijfers een reeks vormen en zo de plaats en volgorde van onderdelen weerge-

ven. Telmerken werden door de timmerman gebruikt om de locatie van onderdelen 

te markeren en bij elkaar behorende onderdelen herkenbaar te maken. Dit was 

nodig wanneer grotere constructies in een werkplaats werden vervaardigd en later 

in onderdelen naar de uiteindelijke bouwlocatie werden vervoerd om definitief te 

worden samengevoegd. De merken komen vooral voor op de hoofdonderdelen, zoals 

gebinten, maar soms zijn ook alle sporen voorzien van telmerken. Dit is bij de Anna-

kapel het geval. Een onderscheid tussen de verschillende zijden van de constructie 

kon worden gemaakt door doorlopend te nummeren. Het eerste gebint kreeg dan 

de nummers 1 en 2, het volgende gebint 3 en 4 enzovoort. Bij gehakte merken heeft 

elk gebint vaak aan beide zijden hetzelfde ‘nummer’, maar zijn bijvoorbeeld korte 

en lange beitelsteken toegepast voor het onderscheid. Ook bij de Annakapel heeft 

elk gebint aan weerszijden (noord en zuid) hetzelfde ‘nummer’, maar hier zijn de 

merken aan de zuidzijde voorzien van een extra streep. Dit is een variant op een ‘ge-

Gekraste merken op de sporen. Merk ‘21’ aan de zuidzijde 
Foto: auteur.
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Gekraste merken op de sporen. Merk ‘9’ aan de zuidzijde 
Foto: auteur.
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knikte’ streep, die ook wel ‘gebroken telmerk’ wordt genoemd. Telmerken vormen 

bij bouwhistorisch onderzoek een belangrijk hulpmiddel. Het type merk geeft een 

indicatie van de tijd waarin deze werd toegepast. Veranderingen aan constructies 

verraden zich soms door verschillende typen telmerken of een onjuiste of incom-

plete nummering. Bij de Annakapel is de nummering aan de zuidzijde ook niet ge-

heel consequent. Aan de noordzijde is wel sprake van een doorlopende nummering. 

Bij het metselen van de gevels werden inkassingen uitgespaard om na uit-
harding van het metselwerk de kruisgewelven met een kleinere steen aan 
te kunnen brengen. Nu de gewelven zijn gesloopt is duidelijk zichtbaar dat 
deze later in de gevels werden geplaatst. In een enkel geval moesten de on-
der de trekbalken aanwezige muurstijlen zelfs iets worden terug gehakt om 
het aanbrengen van de gewelven mogelijk te maken. 
Het interieur van de kapel zal uit één (vrijwel) ongedeelde, door kruisgewel-
ven overdekte ruimte hebben bestaan. Daarbij hadden de gevels onder alle 

Overzicht van de in de Annakapel toegepaste telmerken. Van de merken op de sporen is na de vijftallen steeds één volgend merk 
weergegeven. Hierop volgende merken hebben telkens één rechte streep extra tot het volgende vijftal. Tekening: auteur.

42IV05_F60_deel03_KA2020.indd   23342IV05_F60_deel03_KA2020.indd   233 01-07-20   12:5501-07-20   12:55



234

vensters een nis onder een segmentboog, mogelijk gebruikt voor plaatsing 
van altaren of kruiswegstaties. Op de plaats van het orgelbalkon bevond 
zich mogelijk ook oorspronkelijk een zogenaamde nonnengalerij, van waar-
af de zusters de mis, gescheiden van de parochianen, konden bijwonen. De 
zeer ruime opzet van de traptoren lijkt hier ook op te wijzen. Omdat de 
Cellebroeders- en zusters al vanaf 1472 ook mis ‘met open deuren’ mochten 
houden is een oorspronkelijke toegang vanaf de openbare weg voor de pa-
rochianen waarschijnlijk.15 Mogelijk bevond deze zich altijd al ter plaatse 
van de huidige toegang, maar verdere aanwijzingen hiervoor ontbreken. De 
zusters konden de kapel via de traptoren betreden.

De kapel wordt Waalse kerk
Nadat de bezittingen van de kloosters in 1582 door de stad werden geconfis-
queerd werd de vroegere kapel van de Cellezusters in gebruik genomen door 
de vanaf 1595 zelfstandige Franstalige Gereformeerden. Het is niet bekend 
vanaf welk moment zij dat deden. Aanvankelijk maakten zij gebruik van de 
kapel van het Sint Agnesklooster aan de Vloeddijk, dat in 1636 door brand 
werd verwoest. De op de huidige preekstoel aanwezige tekst ANNO DOMINI 

Zicht op de koorsluiting, met boven de dichtgemetselde vensters de inkassingen van de uitgebroken gewelven. Foto: auteur.
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1611 MENSE IVNIO (in de maand juni in het jaar van onze Heer 1611) mar-
keert mogelijk het moment dat de Waalse Gemeente de vroegere kapel van 
de Cellezusters in gebruik nam, al zou men dan eerder een Franstalige tekst 
verwachten, zodat hergebruik van de preekstoel ook zeer goed mogelijk is. 
Tijdens het gebruik als Waalse kerk zullen ook de nodige aanpassingen 
plaats hebben gevonden om de kapel beter geschikt te maken voor de ge-
reformeerde preekdiensten. In ieder geval zullen eventueel nog aanwezige 
altaren en staties zijn verwijderd. Omdat de verschijningsvorm van de kapel 
nog in hoge mate herinnerde aan de katholieke voorgangers zullen in deze 
periode ook de eerste wijzigingen aan de kerkramen plaats hebben gevon-
den. Van de oorspronkelijke elf vensters werden maar liefst zeven vensters, 
waaronder de vensters in de koorsluiting, dichtgemetseld en resterende ven-

Detail van de preekstoel, 
met het opschrift ANNO 
DOMINI 1611 MENSE IVNIO. 
Foto: auteur.
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sters werden aanzienlijk verkleind. Dit vond waarschijnlijk wel in twee fasen 
plaats, aangezien bij de vensters in de koorsluiting de bakstenen traceringen 
behouden en zichtbaar bleven, terwijl bij de overige vensters een volledige 
baksteenvulling werd toegepast. Dat deze dichtzettingen plaats hebben ge-
vonden vóór een tweede verkleining van de vensters in 1847 is herkenbaar 
aan de als zichtwerk gepleisterde binnenzijde van de dichtzettingen boven 
het in 1847 aangebrachte stucgewelf. De dichtzettingen blijken dan ook, voor 
de verlaging van het plafond, in het zicht te hebben gelegen. 
Ook in de gevels zijn de twee fasen herkenbaar door de verschillende bakste-
nen. De volledige dichtzettingen en eerste fase van gedeeltelijke dichtzettin-
gen van vensters werden uitgevoerd met een kleine, wat bruinere baksteen16 
in een zorgvuldig kruisverband. Deze fase sloot boven de (licht getoogde) 
vensters af met een flauwe halfsteens segmentboog. Van deze vensters weten 
we verder alleen dat er sprake was van kozijnen met ramen en mogelijk ook 
nog een gedeeltelijke dichtzetting onder de vensters.17

In 1684 werd onder de Waalse gemeenteleden geld ingezameld voor de aan-
schaf van een orgel. Een bestaand orgel werd op dat moment niet vermeld 

Binnenzijde van een dichtgezet venster. Het ongepleisterde onderste deel behoort bij de verkleining van de vensters in 1847.  
Foto: auteur.
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en evenmin een organist. Vanaf 1684 stelde het stadsbestuur jaarlijks 50 gul-
den voor hem.18 Het nieuwe orgel was een Balustrade-orgel met een eiken-
houten kast, met het klavier aan de achterzijde en sierstukken en consoles 
aan weerszijden daarvan.19 

In de periode dat de kerk in gebruik was bij de Waalse Gemeente werd hier 
ook begraven. Bij de recente werkzaamheden werd een vijftal zerken aan-
getroffen waaronder die van de in 1793 overleden ds. Jacques Arnaud, die 
van 1752 tot 1793 predikant was van de Waalse Gemeente.20 Een andere zerk 
heeft fragmenten van Franstalige inscripties en het jaartal 1704. Overige 
kleinere stenen tonen het jaartal 1618 en diverse jaartallen in de 18de eeuw. 
In 1810 werd het orgel door de Leeuwarder orgelmaker L.J. van Dam her-
steld voor 240 gulden.21 Deze heeft vermoedelijk ook enkele wijzigingen aan 
het orgel aangebracht. In datzelfde jaar vond in Kampen de Waalse Syno-
de plaats en wellicht wilde men het kerkgebouw hiervoor ‘opknappen’. De 
huidige classicistische deuromlijsting en verschijningsvorm van de dakrui-
ter zijn mogelijk in diezelfde periode te dateren. A.J. Reijers heeft eerder 
vermeld dat deze omlijsting door stadsarchitect Abraham Martinus Sorg(h) 

Beeld van de herplaatste zerken in het koor van de Annakapel, met tweede van links de zerk van ds. Jacques Arnaud en geheel 
rechts een zerk met Franse inscripties uit 1704. Foto: auteur.
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(1738-1825) werd ontworpen, waarbij hij het vermoeden uitsprak dat de 
dakruiter eveneens door Sorg werd ontworpen.22 
In ieder geval zal de huidige opzet van de dakruiter met de vrij korte, met 
lood beklede spits niet oorspronkelijk zijn. Een veel hogere met leien bekle-
de spits was voor deze kleinere kloosterkapellen meer gebruikelijk.  
Op 25 maart 1818 werd het opheffingsbesluit voor de, op dat moment va-
cante, Waalse Gemeente getekend door Z.M. Koning Willem I en werd de Ge-
meente samengevoegd met de Nederduitse Gemeente in Kampen. De goede-

Tekening van de dakruiter 
van de Doopsgezinde kerk, 
opgenomen bij het artikel 
‘Het torentje der Doops-
gezinde kerk’ door 
A.J. Reijers in Kamper 
Almanak 1935-1936.
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ren en activa kwamen onder beheer van een hiervoor ingestelde commissie 
die resulteerde onder het Ministerie van Zaken van de Hervormde en andere 
Erediensten, behalve die der rooms-katholieke. De kadastrale eigendomsar-
tikelen vermelden ‘s Rijks Domeinen’ als eigenaar.23

Gebruik en aankoop door de Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Nadat de Zonsche- en Zwitserse Doopsgezinde Gemeente in 1822 waren sa-
mengevoegd tot de Verenigde Doopsgezinde Gemeente was het in gebruik 
zijnde kerkgebouw aan de ‘Nieuwstraat’24 te klein en bovendien waren ‘aan-
merkelijke’ reparaties nodig.25 Hierop kwam ds. B. Rusburg, de nieuw aan-
gestelde eerste predikant van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente, met 
het voorstel om uit te zien naar een geschikter kerkgebouw.26 Al op 6 april 
1823 werd een huurcontract gesloten tussen de Verenigde Doopsgezinde Ge-
meente en de Commissie belast met de zaken der Walsche kerkgoederen 
te Kampen. Deze commissie was bij koninklijk besluit van 25 maart 1818 
nr. 48 in het leven geroepen. Voor het gebruik van het kerkgebouw zou tot 
wederopzegging een jaarlijkse bijdrage voor reparaties en onderhoud van 
50 gulden ‘en niets meer’ moeten worden betaald.27 Voor het orgel werd 
een vermoedelijk al lopende lening van 300 gulden overgenomen. Het oude 
kerkgebouw aan de ‘Nieuwestraat’ werd vanaf dan verhuurd en op 15 juni 
1823 vond de eerste dienst in het ‘nieuwe’ kerkgebouw plaats.
Vele jaren voldeed het gebouw volledig aan de wens van de Doopsgezinde 
Gemeente. Men had alleen in de eerste jaren katoenen gordijnen opgehan-
gen, het eerste in oktober 1823 en een tweede in oktober 1824. In beide ge-
vallen zal de lagere zonnestand in het najaar tot overlast hebben geleid.28 Er 
waren in die periode zowel stoelen als banken in de kerk aanwezig.29 Op 26 
september 1840 ging een afvaardiging van de kerkenraad, bestaande uit ds. 
Rusburg, A. Broese, T. van Groenou Brouwer en V. van Hulst op audiëntie bij 
de ‘Gouverneur des Konings’ in de Stadsgehoorzaal. Hierbij spraken zij de 
wens uit om het kerkgebouw, dat volledig aan de wensen van de gemeen-
te voldeed, in eigendom te verkrijgen.30 Nadat eind oktober 1841 de kerk 
van de Lutherse Gemeente afbrandde werd het deze gemeente toegestaan 
om op zondagavond hun godsdienstoefeningen in de kerk van de Doops-
gezinde Gemeente te houden. Aanvankelijk voor drie maanden, maar dit 
zou uiteindelijk tot in 1843 doorlopen. De bouwkundige conditie van het 
gebouw liet inmiddels al duidelijk te wensen over. In oktober 1844 had de 
kerkenraad naar aanleiding van een ‘gerucht’ over de ‘bouwvalligheid’ van 
het kerkgebouw zelfs advies ingewonnen bij stadsarchitect Nicolaas Plomp 
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die, geassisteerd door een lid van de kerkenraad en een metselaar, de situ-
atie in ogenschouw had genomen. De conclusie van Plomp luidde dat: ‘ge-
melde kerk door de aanvankelijke daaraan gebragte herstelling zich thans 
in zoodanigen staat bevindt dat het er voor mag gehouden worden, dat voor 
het tegenwoordige althans alle gevaar voor schade of gedeeltelijke instor-
ting geweken is; zoodat voor de Doopsgezinde Gemeente thans gene rede-
nen meer bestaan om eenige vrees te voeden, voor door den bouwvalligen 
staat der kerk te veroorzaken ongelukken.’31 Uit de naar aanleiding hiervan 
door de kerkenraad opgestelde reactie blijkt dat wel een zwakke plek aan 
de zuidzijde van het gewelf was aangetroffen. Op 4 oktober 1844 werd ook 
een verzoek aan de Minister voor de zaken van de Hervormde Eredienst ge-
richt tot opschorting van de jaarlijkse huur van 50 gulden of om anders het 
gebouw in eigendom te kunnen krijgen en zelf noodzakelijke herstellingen 
te doen. Het verzoek werd op 7 januari 1845 en 7 november 1845 herhaald en 
uiteindelijk ontving men pas op 19 maart 1846 bericht dat de voornoemde 
commissie was opgeheven en men zich moest wenden tot de ‘gewone admi-
nistratie der goederen en inkomsten van de Hervormde Gemeente te Kam-
pen’.32 Op 16 oktober 1846 antwoordde het Hoofdbestuur van de Kerkelijke 
Goederen dat men voor de kerk 2.000 gulden en voor het orgel 300 gulden 
wilde ontvangen. Hoewel men dit bedrag aanvankelijk te hoog vond werd 
toch tot aankoop overgegaan. De burgemeester gaf desgevraagd ook zijn ak-
koord, op voorwaarde dat een jaarlijkse toelage aan Engel, de dochter van de 
overleden koster zou worden voortgezet.33 Op 14 juni 1847 vond de officiële 
overdracht plaats.

Verbouwing onder leiding van Nicolaas Plomp in 1847
Men pakte het herstel van het gebouw voortvarend aan en al op 2 februari 
1847 konden in de kerkenraadsvergadering vier door stadsarchitect Nicolaas 
Plomp getekende varianten voor de inrichting van de zitplaatsen worden be-
sproken. Ook was de stadsarchitect gevraagd een bestek te maken ‘voor den 
in- en uitwendige veranderingen’, waarvan één variant met veranderingen 
aan het dak en één variant zonder die veranderingen. Ook het ‘bijvoegen’ 
van twee ramen kwam ter sprake, maar werd niet doorgezet. Op 3 april 1847 
berichtte Plomp dat de noodzakelijke herstelkosten 1.800 à 2.000 gulden 
zouden bedragen. Zo dreigden gewelven in te storten, waren de ramen en 
kozijnen van de kerk en consistoriekamer ‘geheel vergaan’ en waren banken 
niet meer bruikbaar, zodat deze deels hersteld en deels vervangen zouden 
moeten worden. Op 31 mei 1847 konden bestek en tekening ter inzage wor-

42IV05_F60_deel03_KA2020.indd   24042IV05_F60_deel03_KA2020.indd   240 01-07-20   12:5501-07-20   12:55



241

den gelegd. De aanbesteding vond plaats op 9 juni en al op 13 of 15 juni wil-
de men starten met de verbouwing. Laagste inschrijver was metselaar J. van 
Eekeren uit Kampen voor 2.150 gulden. Uit het uitgebreide bestek van Ni-
colaas Plomp blijkt goed de omvang van de werkzaamheden. De algemene 
beschrijving van het werk luidde: ‘Voorn(oemd) werk bestaande eerstelijk in 
het geheel uitbreeken van voornoemde kerk, als: orgel, blaasbalgen, occaal 
[orgelbalkon] preekstoel, klankbord, kerkbanken, opneemen van vloeren 
en zerken en te verhoogen, uitbreeken van de gemetselde kruisgewelven, 
deuren en ramen met een gedeelte der westelijke gevel, consistoriekamer.’34 
Het orgelbalkon werd geheel nieuw opgebouwd, met daaronder nu een por-
taal en een consistoriekamer met een nieuw venster in de noordgevel en 
een hoekschouw. Voor de nieuwe muren moesten stenen van de te slopen 
westelijke topgevel en de gewelven worden hergebruikt. Op het nieuwe or-
gelbalkon moest een lambrisering met panelen worden vervaardigd en het 
bestaande orgel worden herplaatst. Voor de toegang naar de kap (traptoren) 
diende het oude kozijn van de consistoriekamer herplaatst te worden. Het 
herstelwerk aan het orgel werd door de toen pas 26-jarige Zwier van Dijk 
uit Kamperveen uitgevoerd en na afronding gekeurd door J.H. van der Dus-

Interieur van de kapel in 2015, met het dan nog complete bankenplan van Plomp uit 1847. Foto: Verkoopbrochure Reliplan 2015.
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sen, organist van de Bovenkerk. Het orgel werd nu wit geschilderd door L. 
van den Berg Lzn. en de frontpijpen werden ‘beplakt met zilverpapier’. De 
bestaande kerkvloer werd uitgenomen om na ‘acht palm’35 ophoging her-
plaatst te worden, inclusief aanwezige zerken. Daarbij moest het midden-
pad worden aangevuld met ‘beste gebakken blauwe vloeren’. Boven de kerk 
werd een nieuw houten gewelf met stuc-op-riet vervaardigd. Het portaal en 
de nieuwe consistoriekamer werden eveneens voorzien van stucplafonds. 
Alle bestaande banken, (vrouwen)stoelen en de preekstoel moesten worden 
uitgenomen. Alleen de preekstoel zou worden herplaatst. Er werden zes 
‘open’ en vierentwintig ‘digte’ kerkbanken gemaakt, waarvan de voorste 
bank aan weerszijden een afwijkende opzet kreeg. De banken werden op ver-
hoogde houten vloeren geplaatst en dienden een cirkel rond de preekstoel 
te vormen. Plomp vermeldde in het bestek dat de banken in de Lutherse 
kerk als voorbeeld konden dienen. 
De preekstoel moest op de oude plaats worden herplaatst, waarbij het klank-
bord rondom diende te worden verkleind. Er moest verder een dicht bankje 

Zicht op de oostzijde van de traptoren, waar een aftekening 
van het vermoedelijke dak van de in 1847 gesloopte con-
sistorie herkenbaar is. Foto: auteur.

Deel van de westelijke muurplaat, met diverse ronde en 
rechthoekige gaten die behoren bij de oorspronkelijke functie 
als draagbalk van het orgelbalkon. Foto: auteur.
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met lessenaar voor de ‘voorlezer’ worden gemaakt. De rand van de preek-
stoel werd met groen biljartlaken bekleed. Voor het orgelbalkon werden nog 
acht banken vervaardigd. Het orgelbalkon werd via een nieuwe trap vanuit 
het portaal toegankelijk. De oude toegang vanuit de kerk naar de trapto-
ren werd dichtgemetseld. De oude consistoriekamer bevond zich tegen de 
noordgevel van de kapel en hiervan bleef alleen de gevel, tot een hoogte van 
2 meter, als tuinmuur behouden. De oude daklijn van dit bouwdeel tekent 
zich nog altijd af op de oostzijde van de traptoren. 
Voor het buitenaanzicht van de kapel was vooral de sloop van de westelijke 
topgevel zeer ingrijpend. De topgevel werd tot aan de dakvoet afgebroken, 
waarna de kapconstructie werd aangepast en werd voorzien van een weste-
lijk dakschild. De helft van het oorspronkelijke westelijke strijkspant werd 
onder het nieuwe dakvlak herplaatst. Aan dit dakvlak werden ook de nodige 
sporen van de tegelijkertijd gesloopte delen van het noordelijke en zuidelij-
ke dakvlak hergebruikt. Onder het nieuwe dakvlak moest de aannemer een 
nieuwe muurplaat toepassen, maar het werd hem ook toegestaan om de 
oude ‘draagbalk van het occaal’ her te gebruiken en hiervoor op maat te ma-
ken. Dat dit hergebruik ook plaats heeft gevonden is goed zichtbaar aan de 
reeks ronde en rechthoekige pengaten in de huidige grenen muurplaat. Of 
deze gaten behoorden bij een balustrade of een hekwerk onder het balkon 
valt niet te bepalen, omdat maar één zijde van de balk zichtbaar is. Er von-

De onder het orgelbalkon herplaatste plaquette in de kapel, ter herinnering aan de restauratie in 1847. Foto: auteur.
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den reparaties plaats aan de leidekking van zowel de kerkkap als de (trap)
toren, die dus op dat moment nog een met leien gedekt kapje moet hebben 
gehad. Verder werden in de noord- en zuidgevel vier nieuwe gietijzeren ra-
men aangebracht. Hiervoor moest het ‘ingemetselde’ onder de kozijnen tot 
aan de waterlijst worden verwijderd. Dit suggereert dat de oorspronkelijke 
vensters ook aan de onderzijde waren verkleind. Op de waterlijst moesten 
nieuwe ‘Bentheimer stenen’ dorpels worden geplaats. Boven de nieuwe ven-
sters moest een rollaag worden gemetseld, waarboven de opening verder 
diende te worden dichtgemetseld met de oude uitgebroken steen. De nieu-
we ramen werden aan de zuidzijde voorzien van matglas. Later werd in elk 
venster nog een openslaand raam aangebracht.36 Al het buitenwerk moest 
opnieuw worden geschilderd, waaronder ook al het loodwerk van hoekke-
pers, de nok en de dakruiter.37 Dit loodwerk ‘met wit en blauw af te zetten’. 
Verder de dakvensters [dakkapellen] ‘Spaansch groen’ en al het  ijzerwerk 
zwart te schilderen. De windwijzer en bal op de dakruiter moesten opnieuw 
worden verguld. In het nieuwe portaal dienden drie deurkozijnen te worden 
gesteld, waarvan één ‘Port bris kozijn’, dus met dubbele deuren. Deze voor 
de ingang van de kerk en aan te sluiten op de bestaande deuren. Ook werd 
genoemd dat het voordeurkozijn hoger moest worden geplaatst, waarna 
‘tussen de nooten te stellen een Bentheimer stenen dorpel’, met nog drie 
eveneens zandstenen treden. Boven het al aanwezige ‘deurkozijn of frontis-
pieto’ moest worden ingeboet. Na de restauratie vond op 7 november 1847 
de feestelijke inwijding plaats. Een thans onder het orgelbalkon herplaats-
te plaquette herinnert aan deze gebeurtenis. Van de voor aankoop en res-
tauratie benodigde 5.134,645 gulden had men van de Doopsgezinde kring 
een bijdrage van 1.000 gulden ontvangen. De verkoop van de oude kerk had 
1.043 gulden opgebracht en van het ministerie had men een subsidie van 
900 gulden ontvangen. Verder hadden de gemeente Kampen (500 gulden), 
de provincie (250 gulden) en de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem (250 
gulden) bijgedragen. Het resterende deel à 1.191,645 gulden was uit de eigen 
kas en middels collectes en een verloting bijeengebracht.

De Annakapel in eigendom van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
Na de restauratie in 1847 volgde een periode waarin hoofdzakelijk regulier 
onderhoud plaatsvond. Geleidelijk liep de onderhoudstoestand van het ge-
bouw terug en in 1875 werd dan ook een schenking ontvangen van prof. J.G. 
de Hoop Scheffer ‘voor hoogst noodzakelijke reparaties aan kerk en pastorie’ 
en in 1876 ontving men van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem 300 gul-
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den voor hetzelfde doel.38 Er vonden waarschijnlijk in de hierop volgende 
jaren de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de kerk plaats.39 Ook werd 
in 1887 een hek voor de toegang geplaatst door smid B. van der Meulen. 
De gemeente stelde hiervoor als eis dat draaiende delen het trottoir niet 
zouden belemmeren en het hek geen ‘punten’ zou krijgen.40 In 1887 kreeg 
de kapel een aansluiting op de gemeentelijke gasfabriek en in december 
1893 werd nog een vierkante gaslamp voor het portaal aangeschaft. Ook in 
combinatie met de vernieuwing van het orgel in 1897 werden de nodige 
bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. De in 1847 onder het orgelbal-
kon gemaakte consistoriekamer was door de aankoop van het naastgelegen 
huis in 1894 overbodig geworden en werd nu, samen met het portaal, weer 
verwijderd, waarna waarschijnlijk beide bankenblokken aan de achterzijde 
werden uitgebreid.41 Van het aanvankelijke plan om onder het balkon ‘pi-
laren’ te plaatsen zag men af en in plaats daarvan werd een zware ijzeren 
ligger onder het orgel geplaatst. De onderzijde van het balkon werd met 
kraalschroten afgewerkt.42 Smid Van der Meulen leverde een nieuwe Sala-
manderkachel voor de kerk. Overwogen werd nog om de preekstoel van alle 
verflagen te ontdoen, zodat het hout weer in het zicht zou komen. Vanwege 
de hoge kosten werd hiervan afgezien.43 In 1930 zou de preekstoel alsnog 
worden ontdaan van eerdere verflagen.44 Vanaf 1898 werden door metselaar 
E.J. Riezebos veel herstelwerkzaamheden aan de gevels en de ‘contreforten’ 
[steunberen] verricht. Met name de vele machinale stenen aan de bovenste 
delen van de gevels en de steunberen zullen in deze periode zijn aange-
bracht. De afronding van deze werkzaamheden vond waarschijnlijk pas in 
1902 plaats45, maar toen deed zich alweer het volgende probleem voor. In 
het voorjaar van 1902 werden lekkages geconstateerd, waarop door archi-
tect en kerkenraadslid S.P. Bakker een onderzoek werd ingesteld naar de 
conditie van het dak. Plaatselijke reparaties zouden weinig uithalen, zodat 
er minimaal een gedeeltelijke vernieuwing van het dak nodig was. Dit had 
men niet voorzien, het verslag van de kerkenraadsvergadering vermeldt: 
‘Door deze mededeling slaat de broeders de schrik om het hart en schijnen 
ze door stomheid geslagen.’ Maar het werd nog erger. Na raadpleging van 
een ‘externe deskundige’ bleek dat van het hele kerkdak de ‘planken’ en 
leien vernieuwd moesten worden, maar dat de ‘gebinten’ nog goed waren. 
De aannemers Reuijl, Tiel, Bruggink, Snel en Londo werd gevraagd om in te 
schrijven, waarna Reuijl het werk voor 1.155 gulden (exclusief aankoop van 
leien en leihaken) mocht uitvoeren.46 De leien werden door Bakker besteld 
voor 533,34 gulden. Uit het door Bakker opgestelde bestek blijkt dat ook het 
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loodwerk van het ‘plat’ van de dakruiter werd vernieuwd. Eind 1902 kwam 
het werk gereed, maar er was nogal wat ‘bijwerk’ geweest, onder meer voor 
schilderwerk. Daarnaast hadden ook timmerman D. Bruggink, aannemer 
B. Snel, loodgieter H. Boer en metselaar E. Riezebos werkzaamheden ver-
richt.47 Tegelijk met het herstel van het dak werden ook diverse verstevi-
gingen aangebracht tussen het stucgewelf en de dakconstructie.

Een nieuw orgel van de Kamper orgelbouwer Jan Proper in 1897
Bij de herplaatsing van het orgel in 1847 op het vernieuwde balkon had al-
leen wat herstel door Zwier van Dijk plaatsgevonden. In 1887 werd dan ook 
voorgesteld om een paar onbruikbare registers van het orgel te verwijderen 
en te vervangen door nieuwe. Dit werd aan het eind van dat jaar door Zwier 
van Dijk uitgevoerd. Daarbij werden ook de pijpen in het front verguld. Op 
29 januari 1888 werd het herstelde orgel als eerste bespeeld door Jan Pro-
per ‘wiens bijzonder fraai spel de gemeente heeft doen hooren dat het orgel 
thans aan de eischen van een goed kerkorgel voldoet’.48 Vanaf 1894 nam J. 
Proper het bedrijf van orgelmaker Van Dijk en daarmee ook het onderhoud 
van het orgel over. In 1896 bleek het orgel alweer in slechte staat en werd 
gesproken over vervanging. Dat was mogelijk geworden omdat de Doopsge-
zinde Gemeente een legaat van mejuffrouw Brouwers van 3.000 gulden had 
ontvangen. Orgelmaker Proper kon het orgel voor ‘een paar honderd gulden’ 
nog wel herstellen, maar dit zou op termijn niet afdoende zijn. In de verga-
dering van 7 juli 1896 werd een ontwerp van Proper besproken, maar een 
door kerkenraadslid en architect S.P. Bakker gemaakte tekening werd ‘verre 
verkozen boven een tekening door Proper ter tafel gebracht.’ Hierna werd 
door Proper een bestek bij de tekening van Bakker gemaakt met een kosten-
raming van 1.800 gulden, waarbij Proper zich verplichtte het oude orgel voor 
300 gulden over te nemen. Het nieuwe orgel zou ongeschilderd worden op-
geleverd op 1 februari 1897 en daarna in een nader te bepalen kleur worden 
geschilderd.49 Het oude orgel werd door Proper in datzelfde jaar herplaatst in 
de Nederlands Hervormde kerk van Bovensmilde.50 
In 1936 werd het orgel, onder toezicht van de Nederlandse Klokken- en Orgel-
raad, door orgelmaker Th. Strunk uit Rotterdam gerestaureerd en veranderd. 
Naast diverse wijzigingen in de dispositie vonden opsnede- en winddrukver-
laging plaats, werd een aangehangen pedaal bijgeplaatst en werd een nieuwe 
mixtuur op een mechanische lade geplaatst.51 Door deze wijzigingen kreeg 
het oorspronkelijk wat ‘zwaarmoedige’ orgel een ‘lichte en gevarieerde’ 
klank. Het gerestaureerde orgel werd op 26 februari 1937 in gebruik geno-
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men met een orgelconcert door de Rotterdamse organist A. Bouman, die ook 
als adviseur bij de restauratie betrokken was geweest. In 1977 vond groot on-
derhoud van het orgel plaats door de firma Fonteyn uit Kampen en in 1979 
werd de mixtuur gewijzigd door de Kamper orgelmaker Maarten Oranje.52

Plattegrond van de begane grond uit 1913 door S.P. Bakker, waarop links de indeling van de in 1894 aangekochte kosterij 
zichtbaar is. Rechts de gewijzigde situatie. SAK, bouwtekeningen (microfiche) Broederweg 12.
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Aankoop en nieuwbouw van de kosterij 
De hiervoor al genoemde sloop van de consistoriekamer in 1897 was moge-
lijk geworden omdat men op 5 december 1894 het huis naast de kerk had 
aangekocht. Hierna waren de voorkamer en alkoof van dit huis als consisto-
riekamer in gebruik genomen en de rest werd aan de kosterin verhuurd. 
Voor dit gebruik waren vloeren hersteld en was er een nieuwe doorgang 
naar de kerk gemaakt.53 
De bouwkundige staat van het gekochte pand liet echter te wensen over en 
toen men in 1913 financiële meevallers had door enkele legaten, liet men in 
het najaar S.P. Bakker een ontwerp maken voor vernieuwing van de kosterij. 
Deze liet weten dat de verbouwing ongeveer 3.500 gulden zou gaan kosten. 
Ondanks de legaten moest hiervoor wel een lening worden aangegaan. Ook 
werd er een beroep gedaan op de eigen leden.54 De aanvankelijke offerte 
van aannemer Reuijl viel mee, maar al snel bleek de tussengevel met het 
linker buurpand slechts halfsteens, waardoor de werkzaamheden ingrijpen-

Een omstreeks 1900 gemaakte foto, waarop naast de kapel 
nog de oude kosterij zichtbaar is. Het hekwerk voor de 
toegang was toen nog duidelijk verder naar voren geplaatst. 
Foto: SAK, nr. F000230 (uitsnede).

Voorgevel van de in 1914 naar ontwerp van architect S.P. 
Bakker gebouwde kosterij. Foto: auteur.
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der werden en de kosten opliepen. In maart 1914 was de begroting al met 
500 gulden gestegen vanwege ‘het wrak zijn der tusschenmuur’. Overwogen 
werd de hele zaak op te geven, maar de ontvangst van een legaat van 1.000 
gulden van mejuffrouw Helena Geertruida Pekelharing, overleden op 13 
mei 1914 te Beekbergen, bood voldoende zekerheid om het plan door te zet-
ten. Voorwaarde voor de ontvangst van het legaat was dat de Doopsgezinde 
Gemeente drie graven van de familie op de begraafplaats van Beekbergen 
voor onbepaalde tijd zou onderhouden. De uiteindelijke begroting kwam 
uit op 5.208 gulden, inclusief meubilair en gordijnen.55 Tijdens de verbou-
wing werd het gezin van koster Van Putten ondergebracht in de ‘Oude Dom 
van Keulen’. De eerste steen werd op 11 juli 1914 gelegd door H.L. Vis, de 
jongste zoon van de predikant. In de vernieuwde kosterij werd op de verdie-
ping een grote ‘vergaderkamer’ gerealiseerd, die als consistoriekamer en als 
ruimte voor diverse bijeenkomsten werd gebruikt. De in 1894 aangebrachte 
doorgang tussen de kapel en de kosterij werd in 1914 nog iets verbreed.

Nieuwe stoelen en nieuwe glas-in-loodramen
In mei 1910 waren de voorste twee ‘vrouwenbanken’ tot ‘mannenbanken’ 
bestemd en deze werden daarom voorzien van ‘kapstokken’.56 De stoelen 
begonnen in deze periode ook achteruit te gaan en vervanging werd dan 
ook overwogen. In de kerkenraadsvergadering van 2 februari 1911 kwam 
‘de voorziening van de stoelen’ opnieuw ter sprake. Lid Duhoux merkte op: 
‘dat banken als in den gehoorzaal veel netter en degelijker zouden zijn’. De 
kosten voor banken vielen waarschijnlijk tegen, zodat op 7 juni 1911 240 
gulden werd uitgegeven voor stoelen bij de firma Everh. Engelen.57 Hoewel 
het zitcomfort daarmee weer was gegarandeerd diende zich enkele jaren 
later een volgend euvel aan. In het voorjaar van 1916 bleken namelijk de gor-
dijnen voor de vensters aan de zijde van de Broederweg te zijn versleten. Als 
‘duurzaam’ alternatief voor nieuwe gordijnen werd door de predikant de 
plaatsing van ‘kathedraalglas’ voorgesteld, waarvoor hij zelfs al enkele mon-
sters en prijzen had opgevraagd. Het plaatsen van glas-in-lood kwam ook 
ter sprake, maar werd vanwege de veel hogere kosten aanvankelijk van de 
hand gewezen. Vanuit de gemeente werd in de ledenvergadering van 7 april 
1916 echter enthousiast gereageerd op het plaatsen van glas-in-lood en nog 
tijdens de vergadering werd een intekenlijst opgesteld waarop direct al voor 
50 gulden werd ingetekend.58 Tegelijkertijd werd het herstel van de goten 
van de kerk uitgesteld vanwege de door materiaalschaarste hoog opgelopen 
materiaalprijzen. Een maand later was al voldoende geld opgehaald om de 
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twee kerkramen in de zuidgevel en het raampje boven de toegangsdeuren 
te voorzien van gekleurd glas-in-lood. Dit werd eind 1916 door aannemer 
H. Reuijl Wzn. en schilder C. v.d. Schelde uitgevoerd voor 420,52 gulden. 
Ondanks de oorspronkelijke aanleiding, namelijk het uitsparen van de ver-
nieuwing van de gordijnen, werden in het voorjaar van 1917 alsnog nieuwe 
gordijnen voor de vernieuwde ramen aangebracht. In mei 1917 werd door 
de familie Berghuijs een schenking van 500 gulden toegezegd voor het ver-
nieuwen van de twee ramen in de noordgevel. Dit werd in augustus 1917 uit-
gevoerd door aannemer Reuijl en schilder C. Ott. Voor het totaal van 591,61 
gulden. Hoewel de wijze van uitvoering niet wordt besproken, moeten ook 
de thans aanwezige montants van profielstenen bij de vernieuwing van de 
ramen tot stand zijn gekomen, aangezien dergelijke ‘montantstenen’ pas 
omstreeks 1860 in Nederland werden geïntroduceerd en pas later op grotere 
schaal toepassing vonden en dus niet uit 1847 kunnen dateren.59

De in 1925 van de Amsterdamse firma Becht & Dyserinck 
gekochte smeedijzeren ‘kroon’ hangt nog altijd in de kapel. 
Foto: auteur.

De Doopsgezinde kerk omstreeks. 1955-1960. Foto: SAK, nr. 
F000253.
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Restauratie van het interieur in 1925
In 1925 werden plannen ontwikkeld voor de restauratie van het interieur van 
de kapel. Al eerder was een plan gemaakt voor het aanbrengen van een lam-
brisering met asbestplaten, maar omdat de vochtigheid van de muren vol-
gens de geraadpleegde Directeur Gemeentewerken mee bleek te vallen werd 
besloten alleen pleisterwerk te herstellen en de wanden en het plafond te 
witten. Ook had men de wens om elektrische verlichting aan te brengen en 
een elektrische motor voor het tot dan toe nog door orgeltrappers aangedre-
ven orgel. Met name de offerte voor het plaatsen van de motor voor het orgel 
viel veel duurder uit en dit onderdeel werd dan ook vooralsnog uit het plan 
geschrapt. Planken die tijdens de bouw zouden worden gebruikt voor het 
afdekken van de banken zouden daarna voordelig gebruikt kunnen worden 
voor het maken van een houten vloer in [het midden van] de kerk. De planken 
die dan nog ‘tussen de stoelen’ lagen konden worden gebruikt voor herstel 
aan het in eigendom zijnde huis in de Groenestraat. Kerkenraadslid Boersma 
had een tekening gemaakt voor een ‘houten kroon’ en twee ‘toortsen’ boven 
de diakenbanken en inclusief deze verlichtingsarmaturen, de houten vloer en 
de motor voor het orgel zouden de kosten 1.619,40 gulden bedragen, bijna 45 
gulden meer dan beschikbaar was. Hierop werd besloten de voorbereidingen 
voor de motor wel te treffen, maar de motor zelf nog niet te bestellen. Wel 
zou de predikant, in plaats van een houten lamp, graag een koperen lamp in 
de kerk zien en vroeg toestemming om hiervoor tekeningen en prijzen op te 
vragen, want: ‘misschien valt de prijs wel mede’.60 De start van de verbouwing 
werd gepland op 12 oktober. Het steigerwerk (en de vernieuwing van de vloer) 
werd door H. Reuijl Wzn. uitgevoerd, de elektrische installatie door Wiersma 
en de restauratie van de gevels door Bruggeman. Al een week later werd be-
sloten tot de aanschaf van smeedijzeren kronen van de Amsterdamse firma 
Becht & Dyserinck voor 300 gulden61, omdat smeedijzeren kronen volgens 
deze fabrikant ‘doelmatiger en solieder’ waren dan koperen kronen voor een 
kerk met grote temperatuurwisselingen. Een bijdrage van het Huismanfonds 
en enkele giften maakten het toch mogelijk alle werkzaamheden uit te laten 
voeren, inclusief de motor voor het orgel. Op de avond van 22 november 1925 
vond de eerste dienst in de gerestaureerde kerk plaats.62 

Bezoek van A.J. Reijers 

Tijdens de werkzaamheden van 1925 kwam ook Arend Jan Reijers (1867-1943) langs 

het gebouw, dat toen al was opgenomen op de Voorlopige lijst der Kamper Monu-
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menten. Die constateerde de op dat mo-

ment deels in het zicht liggende nissen, 

die in 1847 met de stenen van het gewelf 

(door Reijers ‘gele klinkertjes’ genoemd) 

waren dichtgemetseld. Reijers richtte 

hierop een brief aan het Rijksbureau 

voor de Monumentenzorg, waarin hij 

aanvullend onderzoek wenselijk achtte 

naar eventueel achter de dichtzettingen 

behouden fresco’s van ‘passietaferelen’. 

Verder stelde hij voor om de ‘zeer fraaie’ 

baksteen in het zicht te houden.63 Hoe-

wel het Rijksbureau nog wel een brief 

aan het kerkbestuur richtte met het ver-

zoek om de werkzaamheden te staken, 

waren die toen al vrijwel afgerond en was het kerkbestuur bovendien van mening 

dat Reijers de ‘restauratie’ te zwaar opvatte, omdat het werk zich beperkte tot het 

herstel van het stucwerk. 

In maart 1929 werd Reijers, ondanks zijn eerdere ongevraagde bemoeienis, als advi-

seur ingeschakeld voor herstel van de met cementpleister afgewerkte vensters van 

de koorsluiting, waar tijdens de herstelwerkzaamheden ‘warm rode’ baksteen in het 

zicht was gekomen. Het advies van Reijers om de baksteen in het zicht te laten werd 

echter in de wind geslagen en de dichtzettingen werden opnieuw gepleisterd.64

Restauratie van de leibedekking en kerkramen; 1968-1972
Al in 1961 had de Doopsgezinde Gemeente de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg uitgenodigd om de slechte conditie van het kerkdak te komen 
bekijken. Dit kreeg geen vervolg. Pas op 25 mei 1967 werd door architecten-
bureau ir. H.L.J. Reck uit Den Haag een subsidieverzoek bij de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg ingediend. Dit bureau was op dat moment ook 
betrokken bij de restauratie van de Buitenkerk, wat de reden zal zijn dat 
dit bureau door de Doopsgezinde Gemeente werd ingeschakeld. Volgens Bu-
reau Reck verkeerden de dakbedekking, het dakbeschot, de sporen en de 
goten in slechte conditie. Met de vernieuwing van de leibedekking kon de 
Rijksdienst wel instemmen, maar de verder noodzakelijke herstelwerkzaam-
heden werden veel beperkter geacht en daarmee ook het voor subsidie in 
aanmerking komende bedrag. Er werd nu op 4 januari 1968 een plan ge-

In de brief van A.J. Reijers aan het Rijksbureau voor de Monu-
mentenzorg d.d. 20 oktober 1925 voegde hij deze schets bij 
van de tijdens de ‘restauratie’ in het zicht gekomen nis onder 
één van de vensters. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
panddossier Broederweg 10-12.
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maakt voor ‘plaatselijk herstel’. Na prijsopgave bij het Zwolse bouwbedrijf 
Pierik en het Utrechtse leidekkersbedrijf Wilson werd in oktober 1968 op-
dracht gegeven voor volledige vernieuwing van de leidekking en beperkte 
herstelwerkzaamheden aan de constructie. In maart 1969 waren de werk-
zaamheden afgerond en bedroegen de uiteindelijke kosten 65.714,90 gul-
den, waarover 50 procent subsidie werd uitgekeerd aan de Verenigde Doops-
gezinde Gemeente.65 
Architectenbureau Reck werd in 1971 opnieuw ingeschakeld, omdat de in 
1916 en 1917 aangebrachte kerkramen veel last hadden van roestvorming 
aan de ijzeren brugstaven, waardoor ook de bakstenen montants kapot wer-
den gedrukt. Er werd een herstelplan gemaakt voor vervanging van de brug-
staven en beschadigde bakstenen en restauratie van het glas-in-lood voor 
8.000 gulden. Toepassing van bronzen brugstaven zou het dubbele kosten 
en werd door de Rijksdienst niet goedgekeurd. Naast 4.000 gulden subsidie 
van het Rijk werden door de provincie 1.000 en door de gemeente Kampen 

Door architectenbureau ir. H.L.J. Reck vervaardigde ‘opmeting bestaande toestand’ van de Doopsgezinde kerk d.d. 26 juni 1968. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tekeningenarchief Broederweg 10.
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2.000 gulden bijgedragen. Het werk startte op 16 oktober 1972 en werd eind 
december van datzelfde jaar afgerond.66

Grootschalige restauratie; 1980-1985
Op 10 september 1979 werd door architectenbureau ir. P.B. Offringa een res-
tauratieplan gemaakt voor het gebouw op basis van een door datzelfde bu-
reau in december 1978 opgesteld bouwkundig rapport. De totaal geraamde 
kosten bedroegen nu maar liefst 237.486,17 gulden, ruim honderdmaal het 
oorspronkelijke aankoopbedrag. Volgens de Rijksdienst was de algehele con-

De kapel in de steigers tijdens de restauratie in 1969. Foto: SAK, nr. F000254.
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ditie van het gebouw echter nog goed en was alleen op enkele punten her-
stel noodzakelijk. Zo werden de dichtzettingen van de koorvensters kapot 
gedrukt door roestende brugstaven die bij het dichtmetselen waren blijven 
zitten. Het stucplafond vertoonde de nodige scheurvorming, vooral aan de 
kooflijst. Als oorzaak zag men de ‘verkeerde’ ophanging aan de trekbalken 
van de kapconstructie welke in 1902 waren toegevoegd. De leibedekking 
had plaatselijk wat weggevallen leien, waardoor lekkages voorkwamen. De 
kosten voor deze werkzaamheden werden op 105.570 gulden geraamd, maar 
een subsidie zou voorlopig niet beschikbaar zijn. 
Op 14 juni 1982 werd een aangepast restauratieplan voor een subsidie-
aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Naast de 
eerder als ‘urgent’ aangegeven werkzaamheden waren in dit plan herstel-
werkzaamheden aan het pleisterwerk van de wanden, aan het voegwerk van 
kerk- en traptorengevels, en posten voor extra verankeringen, houtwormbe-
strijding, het aanbrengen van traptreden in de traptoren, het herstel van 

Interieur van de Doopsgezinde kerk in 1978. Foto uit het 
bouwkundig rapport van architectenbureau ir. P.B. Offringa 
uit december 1978. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
panddossier Broederweg 10.

Foto bij het krantenartikel in het Nieuw Kamper Dagblad op 
29 januari 1988 ter gelegenheid van het terugplaatsen van de 
dakruiter. Foto: SAK, KK8 nr. 81925.
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het platdak van die traptoren, het aanbrengen van bliksembeveiliging en 
het vernieuwen van de elektrische installatie opgenomen. De totale kosten 
hiervan werden geraamd op 197.060 gulden. In een aanvullende begroting 
waren nog de nodige herstelwerkzaamheden aan het interieur en meubi-
lair opgenomen, onder meer de vervanging van de lambrisering in hout. 
De kosten voor deze ‘minder urgente’ werkzaamheden bedroegen nog eens 
154.580 gulden, waarmee het totaal uitkwam op 351.640 gulden. Opnieuw 
kon echter geen subsidie beschikbaar worden gesteld. In februari 1984 was 
de relatie met bureau Offringa beëindigd en werd door het Deventer Inge-
nieursbureau Brink een herstelplan opgesteld. Ten opzichte van de eerdere 
plannen was nu ook de dakruiter als ‘urgent’ aangemerkt. Mede door be-
middeling van Het Oversticht kon van de restauraties van de Doopsgezinde 
kerk en de Broederkerk een gezamenlijk project worden gemaakt. In okto-
ber 1987 startte de door het Zwolse aannemersbedrijf Schakel en Schrale 
uitgevoerde restauratie onder leiding van de Zwolse vestiging van Ingeni-
eursbureau Brink en op 28 januari 1988 kon de gerestaureerde dakruiter 
worden teruggeplaatst, inclusief een eerder bij een storm verloren gegane 
vergulde torenhaan. In de vergulde bol werd informatie over de restauratie 
geplaatst.67 De restauratie werd omstreeks maart 1988 afgerond en kostte 
uiteindelijk ongeveer 330.000 gulden. 

De Annakapel in de 21ste eeuw
Omdat in 2007 het ledental tot minder dan dertig was teruggelopen zag de 
Verenigde Doopsgezinde Gemeente zich genoodzaakt haar kerkgebouw met 
bijbehorende kosterij te verkopen. Nieuwe eigenaar werd de Zwolse pianist 
Jan Veenje, beter bekend als Jan Vayne, die het gebouw tot 2017 gebruikte als 
repetitieruimte, maar het ook openstelde voor bruiloften, concerten, ten-
toonstellingen en andere culturele evenementen. Vayne besloot in 2015 de 
kapel weer te koop te zetten. De vraagprijs bedroeg nu 400.000 euro.
Dit was aanleiding tot de oprichting van de Stichting Annakapel Kampen, 
die zich tot doel stelde om de Annakapel aan te kopen en zo het behoud te 
waarborgen en het gebouw zodanig in te richten dat er gebruik van gemaakt 
kon worden voor aan groot aantal religieuze en culturele evenementen.68

In opdracht van de Stichting werd door bouwkundig ontwerp- en adviesbu-
reau Zeinstra en Van Dijk een plan gemaakt voor de kapel en de voormalige 
kosterij. In dit plan werd op de verdieping van de kosterij een zelfstandig 
appartement gerealiseerd en werd de begane grond, ter ondersteuning van 
de kapel, ingericht met een koffiekeuken en sanitair. Daarbij werden brand-
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werende voorzieningen toegepast, maar bleven de oorspronkelijke indeling 
en veel oorspronkelijke elementen behouden. De vroegere ‘vergaderzaal’ op 
de verdieping werd nu een woonkamer. Aanvankelijk zou het interieur van 
de kapel niet worden aangepast, maar om de kapel beter geschikt te maken 
voor een multifunctioneel gebruik werden ook hier door aannemersbedrijf 
Gebroeders Van Werven de nodige aanpassingen gedaan. 
De kapel werd goed toegankelijk gemaakt door de plaatsing van een pla-
teaulift naast de toegang vanuit de kosterij. In de kapel werd een nieuwe be-
tonvloer met vloerverwarming aangelegd. Daarop werden de in 1847 nieuw 
in het brede middenpad gelegde blauwe (cement)plavuizen en de in 1897 
onder het orgelbalkon gelegde plavuizen zoveel mogelijk herplaatst. Tijdens 
de werkzaamheden werd het in 1847 aangebrachte puinbed van de gewel-
ven en de westelijke topgevel aangetroffen. Ook kwamen de funderingen 
van de in 1847 gebouwde muren van het portaal en de consistoriekamer 
onder het orgelbalkon weer in het zicht. Verder werden in het puinbed di-
verse zandstenen bouwfragmenten aangetroffen, waaronder delen van een 
venstermontant, een gewelfrib en een kozijntje. De fragmenten worden on-
derin de traptoren bewaard. 
Voor de beschadigde plavuizen werden bijpassende (hergebruikte) exempla-

Zicht vanaf het orgelbalkon op het gerestaureerde interieur van de kapel in november 2018. Foto: auteur.
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ren toegepast. Ook de vijf al in 1847 hoger gelegde zerken uit de tijd van de 
Waalse Kerk werden bij de werkzaamheden opgenomen en overeenkomstig 
de bestaande situatie herplaatst. Het lichten van de zerken werd door de 
stadsarcheoloog begeleid en daarbij werd ook een proefsleuf gegraven. Aan-
getroffen werd eerst een 30 centimeter dikke strook puin en zand en vervol-
gens een 30 centimeter dikke laag puin en kalkmortel. Daaronder een 10 
centimeter dikke laag schoon rivierzand en vervolgens een laag donkergrij-
ze klei. Hierna werd een klein schedeltje aangetroffen en werd gestopt met 
graven. Omdat hiermee slechts tot de onderzijde van de in 1847 aangebrach-
te ophogingslaag werd gegraven werden geen verdere gegevens achterhaald 
over eventuele graven onder de zerken. De in 1847 door Nicolaas Plomp ont-
worpen banken vormden voor het beoogde flexibele gebruik een te grote be-
lemmering, zodat in het plan alleen de diakenbanken bewaard bleven. Hoe-
wel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanvankelijk positief op de 
plannen had gereageerd werd het verwijderen van het grootste deel van de 
banken als een te grote inbreuk op het oorspronkelijke karakter van de ka-
pel gezien. Hierop zijn door Cleem Zeinstra de plannen gevisualiseerd en is 
hij samen met de Stichting de dialoog met de Rijksdienst aangegaan. Omdat 
het belang van een ‘duurzame’ herbestemming en een regelmatig gebruik 
van de kapel ook door de Rijksdienst werd ingezien kon men uiteindelijk 
met de plannen instemmen. De markante diakenbanken bleven behouden, 
maar de overige banken mochten worden verwijderd. Door hier een ‘trof-
felvloer’ met belijningen van roestvrijstaal in de vorm van de oude banken 
toe te passen en in de nieuwe gepleisterde lambrisering de ‘aftekening’ van 
de banken terug te brengen bleef de indeling uit 1847 toch herkenbaar. Van 
de oude banken ging een deel naar het Praktijkcentrum Restauratie en Am-
bacht in Hengelo.
Het orgel werd gerestaureerd door de firma A. Nijsse & Zoon uit Oud-Sab-
binge en voorzien van een nieuwe motor, die op het balkon werd opgesteld. 
De oude motor bleef bewaard, evenals de oude houten luchtkoker vanuit de 
kosterij, waar de motor eerder was opgesteld. Daarnaast vonden enkele cor-
recties aan het orgel plaats, waarbij onder meer de dispositie van 1897 werd 
hersteld door het in 1936 gewijzigde pijpwerk te reconstrueren en terug te 
plaatsen op zijn oorspronkelijke positie. Daarbij bleef een in 1936 toegevoeg-
de mixtuur gehandhaafd. Wel werden de in 1936 verlaagde opsneden van de 
bourdon verhoogd.69 Van de dakruiter bleken drie van de zes stijlen te zijn 
aangetast en deze werden deels vernieuwd. De dakruiter werd nu voorzien 
van een kleine luidklok. De ramen in de noordgevel werden aan de buiten-
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zijde voorzien van voorzetramen ter bescherming van het glas-in-lood en 
om doorslag tegen te gaan. Tot slot werd het schilderwerk vernieuwd en de 
historische kleurstelling van de entreepartij hersteld en werd het bladgoud 
van de zonnewijzer vernieuwd. 
Op 7 september 2018 mocht het bestuur van de Stichting Annakapel Kam-
pen, bestaande uit voorzitter Jan Bouma, secretaris Wouter van Dijk en pen-
ningmeester Jan Edink, de Erfgoedprijs 2018 van de gemeenten Kampen en 
Zwolle in ontvangst nemen voor de restauratie en herbestemming. De prijs 
werd toegekend als blijk van waardering voor het behoud van het unieke 
rijksmonument en voor de bijzondere wijze van restauratie en herinrich-
ting van het historische pand. De uitgereikte oorkonde vermeldt: ‘De restau-
ratie en herinrichting zijn met veel respect en liefde uitgevoerd. Mooi is ook 
dat pastorie en kapel in verbinding zijn gebleven en door hun samenhang 
goede exploitatiemogelijkheden bieden.’ Het bij de oorkonde behorende 
geldbedrag van 1.000 euro werd bestemd voor een ‘liturgisch centrum’ in 
de kapel. Hiermee kwam een voorlopig eind aan een bouwgeschiedenis die 
inmiddels een half millennium beslaat. Daarmee getuigt dit markante ge-
bouw niet alleen van de kloostergeschiedenis van Kampen, maar ook van 
vier eeuwen gebruik door de Waalse en Doopsgezinde kerkgenootschappen. 
Met de huidige herbestemming is het gebouw weer ‘klaar’ voor een nieuwe 
fase in de gebruiksgeschiedenis.
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