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De Burgwal. Van kerk naar huis van 

muziek en verdieping

door Bert Endedijk

Wie over de Burgwal loopt komt tussen de Morrensteeg en de Burgwal-
straat langs een groot gebouw met een voorname gevel, massief en geslo-
ten. De aandachtige bezoeker ziet een klein bordje hangen met daarop de 
volgende tekst: ‘Waar eerst een deftig stadskasteel met koetshuis en rijke 
tuin stond, werd in 1874 door meester-timmerman F. Krijgsman zonder 
bouwtekening en bestek deze kerk gebouwd voor de diensten van de Gere-
formeerde Kerk van Kampen. Bijzonder is de vierkante overspanning die 
alleen op de buitenmuren rust. Het werd een typische “preekkerk”. Achter 
de monumentale neoklassieke voorgevel bevindt zich een grote kerkzaal, 
waarvan het interieur in 1951 geheel werd vernieuwd. Nadat de kerk in 
2019 van eigenaar verwisselde onderging het gebouw een grootscheepse 
renovatie.’
Achter deze klare taal gaat een gebouw schuil dat de Gereformeerde Kerk 
van Kampen gedurende bijna honderdvijftig jaar onderdak heeft gebo-
den en daarmee de geschiedenis van deze gemeenschap mede bepaald 
heeft. Een gebouw is immers meer dan een verzameling stenen, hout en 
glas. Het trekt met zijn bewoners mee door de tijd en beide worden daar-
door getekend.
Die reis van bijna honderdvijftig jaar, die zoveel sporen trok, ook in de 
Kamper samenleving, onderging in 2019 een flinke koerswijziging. De 
kerk nam afstand van het gebouw als centrum van kerkelijke activiteiten. 
Stichting De Burgwal werd de nieuwe eigenaar en creëerde een andere 
functie. Burgwalkerk werd De Burgwal.
Wat gebeurde er sindsdien achter die muren en hoe is de reis van kerk 
naar ‘Huis van muziek en verdieping’ verlopen?

De kleine luyden
We kijken eerst achterom. De geschiedenis van de christelijke kerk is een 
spiegel van de algemene geschiedenis: er zijn hoogte- en dieptepunten. Het 
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is er één van vallen en opstaan en dat geldt ook voor Kampen. Mensen die 
elkaar zoeken en vinden, die in conflict komen, een eigen weg gaan en de 
ander de rug toekeren. Perioden van uit het hart en daarmee uit het oog én 
tijden van de weg terugzoeken, van herenigen.
We gaan terug naar de eerste helft van de 19de eeuw. Verschillen van inzicht 
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk leiden tot de Afscheiding (1834) en 
later de Doleantie (1886). Aan de eerste is de naam van Hendrik de Cock 
(1801-1842) verbonden, aan de tweede die van Abraham Kuyper (1837-1920). 
De vereniging van beide stromingen leidt in 1892 tot de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland.  
Afscheiding en Doleantie trokken diepe sporen, ook in onze stad. Er ont-
stond in Kampen in 1835 een eerste afgescheiden gemeente. Het waren let-
terlijk ‘kleine luyden’. Tot de eerste groep Kamper afgescheidenen behoor-
den onder meer enkele bakkers, twee smeden, een klompenmaker en een 
kastenmaker. Ouderling Hoksbergen speelde in de beginjaren een belangrij-
ke rol; hij had feitelijk de leiding. Hij ging voor in de dienst des woords, als 
‘oefenaar’, en sprak dan in Kamper dialect een stichtelijk woord. 

De bouw
Aanvankelijk waren er niet meer dan enkele tientallen leden, maar de groep 
groeide snel en daarmee ontstond de behoefte aan een groter gebouw voor 
de samenkomsten. Men kwam de eerste tijd bijeen in de Hofstraat. Deze Hof-
straatkerk stond op de hoek van Hofstraat en Morrensteeg, ter hoogte van de 
huidige huisnummers 72 en 76. Daar werd het al gauw te klein en daarom 
kreeg in 1874 het plan om aan de Burgwal een nieuw, groot kerkgebouw te 
realiseren snel handen en voeten. Menigeen heeft daarbij vast de wenkbrau-
wen gefronst en het was ook geen kleine stap voor de kleine luyden: van een 
klein gebouw, aan de buitenkant meer woonhuis dan kerk, naar een grote 
en voorname plek aan de Burgwal.
We kunnen ons anno 2022 nauwelijks nog voorstellen hoe dat ging. Er was 
geen bestemmingsplan, geen programma van eisen, geen gedegen bouw-
technische voorbereiding. Men begon gewoon. Het perceel waarop een 
stadskasteel stond werd gekocht en timmerman Krijgsman maakte het ont-
werp bij wijze van spreken op de achterkant van zijn sigarenkistje. De hand 
aan de ploeg, typerend voor de geest die onder gereformeerden vaardig was. 
Een grote kerk met een vierkante kerkzaal, waar alle stoelen op het centra-
le punt waren gericht: de preekstoel met daarboven het orgel. Het gebouw 
ademt aan alle kanten uit dat het Woord centraal staat. Een strakke gevel, 

2202495_0369_deel02_KA2022.indd   902202495_0369_deel02_KA2022.indd   90 10-06-2022   14:3110-06-2022   14:31



91

één met de gevellijn van de omringende woningen. Een klein torentje, waar-
in overigens pas in 2003 een bescheiden luidklok werd gehangen.
Op 7 maart 1875 werd het gebouw als kerk in gebruik genomen. Ds. J. Ba-
vinck ging voor in de eerste dienst.

Weinig veranderingen
Aan de structuur van de kerkzaal is daarna nooit meer iets veranderd. Het 
bleef een echte ‘preekkerk’.  In 1951 werd het interieur ingrijpend vernieuwd: 
er kwam een andere vloer, iets aflopend richting de nieuwe preekstoel, een 
grote ‘houten broek’, die de oude kleine en ronde verving. De stoelen maak-
ten plaats voor mahoniehouten banken en de elektrische ballonnen werden 
vervangen door kronen. Ook het orgel onderging veranderingen. Er werden 
verschillende dispositiewijzigingen aangebracht en het instrument werd 
uitgebreid met een vrij pedaal en een rugwerkkas. Die rugwerkkas was eerst 
leeg en werd daarom in die tijd, zo boven de kansel, badinerend ‘de leugen 
boven de waarheid’ genoemd.
Na 1951 vonden alleen kleine wijzigingen plaats om tegemoet te komen aan 
andere eisen die de kerkelijke gemeente stelde. In 2004 kreeg een deel van 
het interieur een andere kleur. Het orgel volgde in 2007, toen het donker-

Gevel van De Burgwal, huis van muziek en verdieping. Collectie: Archief De Burgwal.
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bruine imitatie-eiken verdween en plaatsmaakte voor de veel lichtere ivoor-
kleur met verguld lofwerk. 
Ook al veranderde het karakter van de kerkzaal nauwelijks, het gebruik er-
van werd wel breder. De Burgwalkerk was in 1975 één van de eerste plaatsen 
in Nederland waar maandelijks een cantate van Bach ten gehore wordt ge-
bracht; een traditie die zich tot de dag van vandaag in een brede belangstel-
ling, ook over stads- en kerkgrenzen heen, mag verheugen. Vanaf de jaren 
zeventig van de vorige eeuw ontdekten steeds meer koren en orkesten het 
gebouw als goede concertplek: er is een prima akoestiek en vanaf alle zit-
plaatsen is er vrij zicht richting het podium. En soms brandt er ’s nachts 
licht, omdat de beschermende stilte van het donker zich uitstekend leent 
voor geluidsopnamen.

Gereformeerd en hervormd Kampen vinden elkaar
Zo trokken gebouw en kerkelijke gemeente bijna anderhalve eeuw samen 
op tot het moment van de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen 
(PGK) in 2019. Toen brak voor de Burgwalkerk een nieuwe periode aan. 
Binnen de PGK komt samen wat in de 19de eeuw uiteenging. De vorming 
van één protestantse gemeente maakte een gebouwenkeuze noodzakelijk. 

Kerkzaal van de Burgwalkerk voor de verbouwing. Collectie: Archief De Burgwal.
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In de jaren ervoor was binnen de Gereformeerde Kerk van Kampen al met 
regelmaat over die noodzaak keuzes te maken gesproken. Het aantal leden 
liep langzaam terug en er was aan het totaal aantal zitplaatsen in Open 
Hof, Westerkerk en Burgwalkerk een zeker ‘teveel’ ontstaan. Aan de voor-
avond van de hereniging werd een gebouwenkeuze gemaakt: ‘Van zes naar 
drie.’ Het kerkelijk leven ging zich concentreren rond Broederkerk, Open 
Hof en Westerkerk. Onderdeel van dit besluit was de Burgwalkerk niet meer 
te gebruiken voor de wekelijkse eredienst. Dat betekende dat er een nieuwe 
eigenaar moest worden gevonden, waarbij de kerkelijke gemeente de wens 
uitte om - in ieder geval de eerste vijf jaren - het gebouw met Kerst, Pasen, 
Pinksteren en op Eeuwigheidszondag te blijven gebruiken en daarnaast de 
cantatediensten voort te zetten.

Reisgenoten: kerk, hogeschool, uitgeverij, gymnasium
Elk besluit om een kerkgebouw af te stoten als de plaats waar de gemeente 
wekelijks samenkomt is moeilijk en dat was in Kampen niet anders. Een 
kerkgebouw is immers veel meer dan een verzameling stenen en andere 
bouwmaterialen. Het is een huis, waarin velen hun voetstappen hebben. 
Het is de plaats waar wordt gedoopt, waar wordt getrouwd, waar wordt ge-

Bijeenkomst in de Burgwalkerk, jaren dertig. Achter in de kerk is de professorenbank te zien. Collectie: Archief Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU).
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rouwd. Een plek vol herinneringen, voor velen een tastbare steun in de rug 
in blijde en moeilijke tijden.
Voor de Burgwalkerk kwam daar nog iets bij. Kampen was sinds 1854 de 
plaats waar de gereformeerde predikantsopleiding was gevestigd. Kerk en 
Hogeschool waren gescheiden. Dat was nodig om de noodzakelijke onafhan-
kelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs te kunnen 
waarborgen. En tegelijk waren ze aan elkaar verbonden. De voetstappen in 
de gangen van Oudestraat 6 waren niet zelden dezelfde als die in de Burg-
walkerk. En om die kerk en school ontstonden nog andere grootheden, zo-
als het Gereformeerd Gymnasium en Uitgeverij Kok. De kerk was de kerk, 
maar soms ook academiezaal waar promoties, inauguraties en toogdagen 
plaatsvonden. Hier klonken gereformeerde stemmen, gevormd in het gym-
nasium en aan de hogeschool, wier pennenvruchten steevast van de persen 
van Kok rolden.

Evenwicht tussen vernieuwing en trouw aan het verleden
Was er voor de Burgwalkerk als ‘De Burgwal, huis van muziek en verdieping’ 
een leven mogelijk, op afstand van de plaatselijke kerk en tegelijkertijd in 
zekere zin trouw aan de traditie zoals die hier in Kampen had vorm gekre-
gen? Open en gastvrij, geen museum, maar wel op het snijpunt van de lijnen 
die hierboven zijn geschetst?
In Kampen bestaat al meer dan honderd jaar de Van Gelderstichting, in 
1900 opgericht om (gereformeerde) ouderenhuisvesting te verschaffen. Het 
gebouw De Van Gelderstichting aan de 1e Ebbingestraat is daarvan een tast-
baar bewijs. Maar de tijden veranderden en particuliere zorg op dit terrein 
was steeds minder nodig. De stichting verloor haar oorspronkelijke taak, 
maar bleef zich verbonden voelen met de kerk en uitte dat door incidenteel 
bepaalde kerkelijke initiatieven een financieel zetje in de rug te geven. Zo 
werd de noodzakelijke aanpassing van de Westerkerk bij de vorming van de 
Protestantse Gemeente Kampen voor een belangrijk deel door de Van Gel-
derstichting betaald. De stichting wilde ook meewerken bij de ‘omvorming’ 
van de Burgwalkerk. Zij nam het initiatief tot oprichting van Stichting De 
Burgwal en was bereid deze stichting een lening te verstrekken om aanpas-
sing van het gebouw mogelijk te maken.

Ingrijpende vernieuwing van het interieur 
Zo kreeg Stichting De Burgwal per 1 januari 2019 zeggenschap over het kerk-
gebouw. Met hulp van Alwin Kaashoek (Kaader kerkadvies) en Ron Verduijn 
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(architectenbureau STIEL) werden concrete plannen gemaakt. Uitgangspunt 
was - zoals gezegd - het realiseren van een aantrekkelijke omgeving voor 
muziek en verdieping zonder daarbij de banden met het verleden door te 
snijden.
Wat de initiatiefnemers voor ogen stond was een bij de tijd passende uit-
straling, ten dienste aan de nieuwe functie van het gebouw. Naast het ker-
kelijk gebruik bij bijzondere gelegenheden, zoals huwelijksvoltrekkingen, 
uitvaarten en de maandelijkse cantatediensten moest het gebouw geschikt 
gemaakt worden voor een veel breder gebruik. 
De renovatie begon eind 2019 bij de zalen, gelegen in het in 1929 tot stand 

Het trappenhuis in de aan-
bouw uit 1929. Collectie: 
Archief De Burgwal.

Glas-in-lood ramen in de 
aanbouw uit 1929. Collec-
tie: Archief De Burgwal.
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gekomen gebouw naast de kerk. Een architectonisch hoogstandje: een 
zuiver geheel met invloeden van het expressionisme en de Amsterdamse 
School, herkenbaar in gevels en vensters in de hal en in de grote zaal met 
glas-in-loodramen met geometrische motieven. In de hal bevindt zich een 
bordestrap in stijl met getrapte balustrade. De tegeltableaus met bijbeltek-
sten verraden als enige de kerkelijke functie. 
De kerkzaal heet nu ‘De Burgwal’. De overige zalen zijn genoemd naar men-
sen die staan voor kerk, hogeschool, gymnasium en uitgeverij in Kampen. 
Als herinnering aan dat wat generaties voor ons heeft bewogen.

De Burgwal
De kerkzaal heet nu zoals gezegd De Burgwal. Later aangebrachte veran-
deringen werden zoveel mogelijk verwijderd, waardoor oude plafonds en 
andere originele elementen weer zichtbaar werden. De oorspronkelijke 
kleurstelling kwam terug. De technische installatie werd waar nodig aange-
past, de apparatuur in de keuken vernieuwd en in de grote zaal kwam een 
moderne geluids- en beeldinstallatie.
De kerkzaal vormde de grootste uitdaging. Moest de preekstoel worden ver-

Voormalige kerkzaal van De Burgwal na de verbouwing. Collectie: Archief De Burgwal.
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vangen door een kleinere, moesten de banken plaatsmaken voor stoelen? 
Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Wel heeft het dominante en voor velen som-
ber stemmende donkerbruin een mintgroene kleur gekregen en zijn aan 
de zijkanten banken weggenomen om een foyerachtige ruimte te creëren. 
De lichtkronen maakten plaats voor ledverlichting, die in kleur en sterkte 
instelbaar is. In de foyers is ‘ouderwets’ Jabo-tapijt gelegd. In de rest van de 
zaal is de oude houten vloer teruggekomen. Beeld en geluid zijn helemaal 
vernieuwd. In het voormalige stovenhok aan de Morrensteegkant werd een 
toiletgroep gebouwd, waardoor samen met de foyers alle faciliteiten voor 
de bezoekers in de voormalige kerkzaal zijn geconcentreerd en uitvoerende 
koren en orkesten in het gebouw naast de kerk hun eigen ruimtes hebben.
Belangrijk is ook de nieuwe doorgang bij de hoofddeur aan de Burgwal, 
waardoor de zaal optisch duidelijker verbonden is met straat en stad. In de 
wand rond deze nieuwe toegang tot de ‘kerkzaal’ is de oude hoogleraren-
bank in moderne vorm teruggekomen als ruimtelijk ‘contragewicht’ van 
orgel en preekstoel.
Het resultaat mag er zijn. Het valt in de smaak bij zowel bezoekers als ge-
bruikers. Deskundigen vinden de akoestiek nog beter geworden.

Voormalige kerkzaal van De Burgwal na de verbouwing. Collectie: Archief De Burgwal.
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De kerk - ds. J. Overduin
De voormalige consistorie heet nu Ds. J. Overduinzaal. Jacobus Overduin 
stond van 1933 tot 1939 in Kampen en is een exponent van de gereformeerde 
wereld van die tijd. De Gereformeerde Kerk van Kampen was sterk gegroeid 
en had naast de Burgwalkerk de beschikking over de Nieuwe Kerk en de Wes-
terkerk. Overduin sprak tot het hart van de mensen. Hij was een begenadigd 
(s)preker die er in de recessie die toen heerste niet voor terugschrok de wel-
gestelden op hun naastenplicht te wijzen. In 1939 werd Overduin predikant 
in Arnhem, waar hij zich principieel opstelde tegenover de Duitsers. Met 
alle gevolgen van dien. Zijn boek Hel en hemel van Dachau getuigt daarvan.

De Theologische Hogeschool - Frouwe Venema
De ‘grote zaal’ kreeg de naam van Frouwe Venema. Ze staat voor de band 
met de theologische opleiding in Kampen. Frouwe Venema was de vrouw 
van Hendrik de Cock, die aan de basis stond van de Afscheiding, en moe-
der van Helenius de Cock, een van de eerste docenten aan de Theologische 
School in Kampen. Ze wordt getypeerd als een ontwikkelde, maatschappe-
lijk betrokken vrouw, gedreven door haar geloof. Op jonge leeftijd weduwe 
geworden bleef ze betrokken bij de kerk. Een steun voor velen met een groot 

Frouwe Venemazaal. Collectie: Archief De Burgwal.
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hart voor diaconale zaken. In de Frouwe Venemazaal hangen bruiklenen 
van de Protestantse Theologische Universiteit met onder andere portretten 
van de eerste hoogleraren. 

Het gereformeerd gymnasium - dr. R.J. Dam
In het ‘Kielzog’, de voormalige kosterswoning, is nu de Dr. R.J. Damzaal. Roe-
lof Jan Dam was classicus en rector van het Gereformeerd Gymnasium in 
Kampen, in die tijd nauw verbonden met de Theologische Hogeschool. Op-
gegroeid in de gereformeerde traditie had Dam een duidelijke visie en een 
vaste overtuiging ontwikkeld. Dat leidde tot stellingname in zowel de kerke-
lijke als de politieke strijd van die dagen. Op kerkelijk terrein nam hij deel 
aan de discussie die in 1944 leidde tot de zogenoemde Vrijmaking. Al voor 
de oorlog in Nederland uitbrak, had Dam de ideologie van het nationaalso-
cialisme onderzocht en veroordeeld. Hij werd actief in het ondergrondse 
verzet en dat kostte hem in 1945 het leven. Kampen noemde een straat naar 
hem. In de Dr. Damzaal hangen de schilderijen van de hoogleraren dr. K. 
Schilder en dr. S. Greijdanus.

De uitgeverij - J.H. Kok
De oude bovenzaal heet nu J.H. Kokzaal. Jan Hendrikus was het tiende kind 
van dominee Albert Kok en Johanna Cornelia van Andel en stamde uit een 
afgescheiden familie. Jan groeide op in een omgeving waarin het Woord 
met een hoofdletter centraal stond.
J.H. Kok heeft met zijn uitgeverij een grote bijdrage geleverd aan de eman-
cipatie van christelijk Nederland. Hij beperkte zich niet tot een smalle gere-
formeerde richting, maar een bekende uitspraak van hem ondersteunt wel 
zijn levensmotto: ‘Ik sla liever zelf mijn persen kapot, dan dat ik iets druk in 
strijd met Gods Woord.’
Daarnaast heeft hij veel betekend in het kerkelijk leven en in de politiek in 
stad en provincie. Na zijn overlijden in 1940 bleef Kok in Kampen gevestigd 
tot het bedrijf ongeveer tien jaar geleden naar Utrecht verhuisde. Daar ope-
reert het na de overname van de hervormde Uitgeverij Boekencentrum nu 
onder de naam KokBoekencentrum.

Een warm huis
De verbouwing ligt nog maar kort achter ons. De eerste periode daarna werd 
gekenmerkt door noodzakelijke coronabeperkingen. Toch kunnen we nu al 
zeggen dat de initiatiefnemers in hun opzet zijn geslaagd. De Burgwal is een 
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warm en gewild huis voor concerten, kooruitvoeringen, lezingen en exposi-
ties. De zalen zijn beschikbaar voor verhuur en hebben faciliteiten die een 
breed gebruik mogelijk maken. Bij dit alles wordt de band met het verleden 
gekoesterd. De Burgwal is geen museum, maar deelt met haar bezoekers 
graag beelden die de geschiedenis van het gebouw levend houden.
Zo is de Burgwalkerk ‘De Burgwal’ geworden. De eerste contouren van een 
nieuwe programmering worden stap voor stap zichtbaar. Nu is al duidelijk 
dat mensen er graag komen. Om te zingen, te musiceren, te luisteren, om 
met elkaar in gesprek te gaan in dit gastvrije ‘Huis van muziek en verdieping’.

Voor deze bijdrage werd dankbaar gebruik gemaakt van de teksten op de informatie-
panelen in het gebouw, verzorgd door Jeany van den Berg.

Gevelbord met het logo 
van de nieuwe instelling. 
Collectie: Archief De 
Burgwal.
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