Parochiearchief Kampen
door Remy Steller en Theo van Mierlo

Sinds 1979 is in de bovensacristie van de Buitenkerk het archief van de
voormalige parochie Kampen ondergebracht, naast talrijke voorwerpen
die ons herinneren aan het ‘Rijke Roomse Leven’. Het is de bedoeling
dat het archief in 2022 in bewaring wordt gegeven bij het Stadsarchief
Kampen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de inrichting van de ruimte.
Vandaar in deze Kamper Almanak een fotoreportage gemaakt door Remy
Steller van de huidige situatie.
Sacristie
De sacristie van de Buitenkerk, gebouwd in vermoedelijk het laatste kwart
van de 15de eeuw, is in twee opzichten bijzonder te noemen. Niet alleen is
een sacristie mét verdieping een weinig voorkomend fenomeen in de Nederlanden, de zeshoekige vorm, waarin de dubbelsacristie is gebouwd is enig
in zijn soort. Beide ruimten zijn voorzien van een fraai stergewelf. De oorspronkelijke functie van de bovensacristie blijft onduidelijk. Wel duiden de
aanwezigheid van een afsluitbare ruimte en een piscina erop dat voor de
Reformatie er in ieder geval kostbaar kerkelijk vaatwerk, misgewaden en
boeken opgeslagen zullen zijn. Misschien ook al vanaf de Reformatie, maar
zeker met de ingebruikname van het kerkgebouw vanaf 1810 door de katholieke gemeenschap, diende de bovenruimte vooral voor opslag.
Na de grote restauratie van 1963-1976 van de Buitenkerk bleef de bovenruimte aanvankelijk ongebruikt. Maar met de verkoop van de pastorie aan
de Burgwal in 1979 werd de ruimte ingericht om het archief van de parochie erin onder te brengen, tezamen met talrijke voorwerpen uit de kerk die
niet meer gebruikt werden en andere herinneringen aan het Rijke Roomse
Leven. In de voorafgaande jaren was het over de gehele pastorie verspreide
archief door koster Henk Diender (1941-2004) - in de jaren zestig samen met
kapelaan Wiegerinck - geordend en globaal beschreven.
Verzamelde archieven
Eenmaal ondergebracht in de bovensacristie zette Diender het werk voort
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en breidde het archief uit met archieven van katholieke instellingen in Kampen, deels gelieerd aan de parochie, maar deels ook volledig zelfstandige
organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de KVP en haar voorgangers, de Industriebond NKV, de R.K. Grafische Bond Kampen/IJsselmuiden, het Wit-Gele
Kruis, Scoutinggroep Martin Gasman en vele andere. Het parochiearchief
zelf bestaat natuurlijk in de eerste plaats uit stukken betreffende de in 1857
opnieuw ingestelde parochie Kampen en daaraan verbonden werkgroepen,
commissies en dergelijke. Daarnaast maken ook stukken over de Pastoorskerk en de Paterskerk, de twee staties die Kampen vanaf de 17de eeuw tot
de opheffing in 1857 rijk was, deel uit van het archief. Maar ook de doop-,
trouw- en overlijdensregisters van de katholieke kerk op Schokland, die na
de ontruiming in 1859 aan de Kamper parochie werden overgedragen, en
de archieven van een aantal Kamper vergaderingen of hofjes behoren tot de
collectie. Een ander omvangrijk archief is het archief van architect H. Reck,
die niet alleen verantwoordelijk was voor de restauratie van de Buitenkerk,
maar ook voor de bouw in 1965 van het parochiegebouw Het Gouden Hart
(thans Koninkrijkszaal) aan de Korteweg en in 1969 van de inmiddels alweer
verdwenen Flevokerk aan de Lelystraat,
Met het verschijnen in 1990 van het door Diender samengestelde overzicht
Het archief van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen, een inventarisatie
kreeg het archief ook bekendheid onder een breder publiek, dat nadien nog
vergroot is doordat de inventaris sinds 2006 ook via internet te raadplegen is.
Beheer
Hoewel het samen- en onderbrengen van het archief in de bovensacristie
een hele verbetering was ten opzichte van de situatie van vóór 1979, is dit
natuurlijk geen goed geconditioneerde archiefruimte. Bovendien zijn de
mogelijkheden om het archief te raadplegen beperkt. Om goed beheer,
maar ook het behoud en de toegankelijkheid van het archief voor de toekomst te waarborgen is het onderbrengen ervan bij een erkende archiefinstelling wenselijk en noodzakelijk. Daarnaast is Kampen sinds 2010 geen
zelfstandige parochie meer, waardoor strikt genomen het parochiearchief
afgesloten is.
Mede daarom heeft het bestuur van de parochie Thomas a Kempis, waarvan de locatie Kampen nu deel uitmaakt, besloten dat de archieven van alle
voormalige parochies, voor zover dit nog niet is gebeurd, ondergebracht zullen worden bij het Historisch Centrum Overijssel, dan wel het Stadsarchief
Kampen. Zo zal het archief van de voormalige parochie IJsselmuiden begin
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2022 overgedragen worden aan het Stadsarchief Kampen.
Met zijn bijna veertig strekkende meter is het Kamper parochiearchief
omvangrijk. Om het over te kunnen dragen is materiële verzorging noodzakelijk. Ook zullen nog keuzes gemaakt moeten worden wat wel en niet
overdragen zal worden. Want ook als straks het rijke parochiearchief de bovensacristie heeft verlaten, zal deze niet leeg zijn. De vele voorwerpen, beelden, schilderijen en prenten zullen achterblijven, net als oude kazuifels,
vaandels, religieuze schoolplaten, fraaie evangelieboeken of bijvoorbeeld
talrijke kerkboekjes, zoals die in de 20ste eeuw door katholieken in de kerk,
maar ook thuis werden gebruikt.
Voor kennis over de katholieke gemeenschap en katholieke organisaties in
Kampen vanaf de 17de eeuw kunnen belangstellenden vanaf 2023 terecht
bij het Stadsarchief Kampen. Maar de bovensacristie van de Buitenkerk zal
de plek blijven om je even onder te dompelen in het (Kamper) Rijke Roomse
Leven van de 19de en 20ste eeuw.

De Buitenkerk en -toren,
gezien vanuit de Stadskazerne. Links in de hoek
tussen dwarsschip en koor
de dubbele sacristie uit de
late 15de eeuw. Foto Remy
Steller.
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Aan de ramen is duidelijk te zien dat
de dubbelsacristie, gelegen tegen de
zuidzijde van het priesterkoor van de
Buitenkerk, bestaat uit twee verdiepingen. Zowel koor als sacristie zijn
zichtbaar vanuit de Schapensteeg.

Interieur van de benedensacristie op de begane grond, die nog steeds wordt gebruikt als sacristie: de ruimte waar de voorgangers zich voorbereiden en omkleden. Linksachter de inpandige trapruimte, waar een draaitrap naar de bovensacristie leidt.
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Zogenaamde ‘Schokkerkast’
in de benedensacristie.
Deze laat 17de-eeuwse
kast ontleent zijn naam
aan het feit dat de parochie
hem in 1867 kocht van een
Schokker om er (een deel
van) het archief in op te
bergen. Deze functie behield
de kast tot 1979, waarna hij
werd gerestaureerd en in de
sacristie geplaatst.
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De inpandige draaitrap naar de bovensacristie met langs de wanden prenten, bouwfragmenten en andere objecten.

De draaitrap gezien vanuit de deuropening van de bovensacristie. Rechts zuurvrije dozen en omslagen waarin de archiefstukken
zullen worden verpakt ter voorbereiding op het overbrengen naar het Stadsarchief Kampen. Als gevolg van de Covid-19-pandemie zijn de werkzaamheden vertraagd.
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Het interieur van de bovensacristie (de archiefruimte), gezien naar het zuidoosten. Behalve het archief in de archiefkasten rechts
herbergt de ruimte talrijke voorwerpen. Let ook op het fraaie stergewelf.

Het interieur gezien naar het noordwesten. Linksachter de ingang vanaf de draaitrap tot de ruimte. De trapruimte zelf gaat verder
omhoog tot aan het gewelf, waardoor boven de ingang een bergruimte is gecreëerd, bereikbaar via een losse trap. Het kleine
venster links dat deze bergruimte licht verschaft, was oorspronkelijk voorzien van tralies. Door de losse trap voor het bordes weg
te nemen, was de afgesloten bergruimte moeilijk bereikbaar. Dit kan erop duiden dat hier in de middeleeuwen de meest kostbare
zaken werden bewaard.

163

De archiefkasten aan de zuidzijde van de bovensacristie. De ordner met stukken op de tafel toont aan dat de huidige wijze van
opbergen verre van optimaal is.

De archiefruimte rondom de trapopgang. Op het bordes van de bergruimte staat een kraagsteen die bij de restauratie van 19631976 is vrijgekomen. Tussen de kasten is in de wand een piscina te zien. Daarboven een Heilig Hartbeeld uit 1918, afkomstig uit
de grote zaal van Concordia (voorheen sociëteit De Hereniging) aan de IJsselkade, waar van 1916 tot 1965 het parochiehuis van
de parochie Kampen was.

164

De aanwezigheid van een
piscina in de bovensacristie
duidt erop dat hier in de
middeleeuwen liturgisch
vaatwerk werd gereinigd.
In de muurnis werd een
ketel met water gehangen,
waarmee de kelken gebruikt
voor hosties en wijn konden
worden gereinigd. Omdat
hostie en wijn volgens de
katholieke leer tijdens de
eucharistie veranderen in
het lichaam en bloed van
Christus, werd het spoelwater via de nog aanwezige
afvoer door de muur naar
het kerkhof (geweide
grond!) geleid.

We kijken hier eigenlijk
tegen de buitenzijde van
de zuidmuur van het
priesterkoor, waartegen de
dubbelsacristie is gebouwd.
Bij de restauratie is deze
niet opnieuw bepleisterd,
zodat oude bouwsporen
zichtbaar zijn gebleven. Zo
is te zien dat de buitenzijde
van het oudste deel van
de Buitenkerk (koor en
transept) oorspronkelijk
met tufsteen was bekleed.
Rechts van de trap is de
dakrand zichtbaar van de
kap van de voorganger van
de huidige dubbelsacristie.
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Bij de bouw van de nieuwe
sacristie is het spitsboogvenster dichtgezet. Daarbij
is het onderste deel van het
venster, dat zich bevindt aan
de zijde van de bovensacristie en dat wordt afgesloten
door een rondboog, verdiept
gelaten. Daarin bevindt
zich nog steeds een houten
kozijn, wat erop duidt dat
hier een opening/luik was,
waardoor men zicht had op
het hoofdaltaar. De betekenis hiervan blijft onduidelijk.

Naast archiefstukken, die
veelal nog in ordners in de
kasten zijn opgeborgen, zijn
ook talrijke voorwerpen in
de bovensacristie ondergebracht. De stokken bij het
raam zijn vaandelstokken.
De houten kist achter de
tafel is een draagbaar altaar.
Het werd gebruikt toen de
Buitenkerk vanwege gevaar
van vallend steen gesloten
was, maar de noodkerk in
de tuin van de pastorie aan
de Burgwal nog niet klaar
was. Het draagbaar altaar,
waarin onder de deksel
alle benodigdheden voor
de kerkdienst opgeborgen
konden worden, werd wekelijks op een bakfiets naar de
Stadsgehoorzaal gereden en
op het toneel geplaatst.
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Een van de archiefkasten
met onder meer doop-,
trouw- en overlijdensregisters. De drie liggende dikke
banden op de onderste
plank zijn de dagboeken van
Bartholomeus Doorenweerd
(1767-1832) over de jaren
1809-1832 (de periode
dat hij pastoor te Kampen
was). Met hun in totaal ruim
1800 pagina’s geven ze
een prachtig beeld van het
katholieke leven in Kampen
in de eerste decennia van
de 19de eeuw.

Archiefkasten met inhoud.
Aan de muur onder andere
een aantal zaken afkomstig
uit het kloostergebouw van
de Zusters van Liefde aan
de Buiten Nieuwstraat. Op
de kist, waarin schoolplaten
zitten uit het begin van de
20ste eeuw, staat onder
meer een knikengel. Door
een munt in de door de engel vastgehouden offerbus
te gooien knikt het hoofdje.
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Het archief van de parochie zelf beslaat vooral de 19de en 20ste eeuw. Maar de archieven van de staties en de vergaderingen
bevatten talrijke archiefstukken uit de 17de en 18de eeuw. Op deze foto een aantal van de oudste stukken in het parochiearchief.
Op de voorgrond het oudste stuk uit 1395, betreffende een recht van overpad in Brunnepe. Daarachter drie boekbanden. Respectievelijk van links naar rechts: een band met handschriften en wiegedrukken betrekking hebbend op de door Brigitta van Zweden
gestichte orde en afkomstig van het Brigittenklooster (15de, begin 16de eeuw); een getijdenboek (handschrift) vervaardigd in de
IJsselstreek rond 1460 en een postincunabel uit 1508. Het stuk met de twee zegels is een koopakte uit 1765 van een pand aan
de Burgwal, nabij de pastorie van de Pastoorskerk.

Veel losse stukken zijn nu
in plastic hoesjes in ordners
opgeborgen. Voordat het
parochiearchief aan het
Stadsarchief wordt overgedragen worden alle stukken,
maar ook alle banden, verpakt in zuurvrije omslagen
en zuurvrije archiefdozen.
Een aantal stukken zal eerst
gerestaureerd worden.
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Vanuit het raam kijk je langs
het priesterkoor over de huizen aan de Oudestraat naar
de IJssel. Tafels maken het
werken in de archiefruimte
ook voor eventuele bezoekers mogelijk.

Onder het motto ‘wie wat
bewaard die heeft wat’
en ‘weggooien kan altijd
nog’ heeft de vroegere
koster Henk Diender talrijke
kleinoden bewaard, die
nu elk een eigen verhaal
vertellen.
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De ladekast herbergt onder meer
ingelijste foto’s van alle pastoors
vanaf 1857 en een aantal
vaandels. In de hier getoonde lade
liggen enkele fraaie canonborden.
Canonborden stonden op het
altaar en bevatten teksten van
vaste gebeden die de priester
tijdens het opdragen van de
mis moeilijk kon aflezen uit het
missaal. De voorste borden, gevat
in lijsten van Berlijns zilver (een
legering van koper, nikkel en
zink), dateren uit 1904. De set
borden in gehamerde koperen
lijsten dateert uit 1956 en is
afkomstig uit de kapel van de
Zusters van Liefde aan de Buiten
Nieuwstraat.

In het parochiearchief worden
verschillende fraaie drukken uit
de late 19de en vroege 20ste
eeuw van missalen bewaard. Een
missaal is een liturgisch boek,
dat zowel de integrale teksten
van het vaste gedeelte en de
gewone gebeden van de eucharistie bevat in de volgorde van het
kerkelijk jaar, als de wisselende
gebeden, gezangen en lezingen
voor alle dagen van het kerkelijk
jaar. Het oudste en meest fraaie
exemplaar in het archief is het
hier getoonde. Dit missaal in
een fraaie band met zilverbeslag
op rood fluweel, gedrukt in
1863 in Regensburg, werd in
1865 aan de parochie Kampen
geschonken door Cornelia Maria
Reael († 1869). Haar naam en
de datum van schenking kunnen
we lezen op de binnenzijde van
de klampen. Het zilverbeslag
werd vervaardigd door de Zwolse
zilversmid M.A.G. Santfort (werkzaam van 1853-1881).
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