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De Hinsz-orgels 

in de Kamper schuilkerken 

St. Nicolaas en St. Franciscus

door Kasper Haar

Onlangs is door Theo van Mierlo in het Utrechts Archief in het Archief 
van de Franciscaanse orde in Nederland het bestek gevonden uit 1774 van 
het Hinsz-orgel bestemd voor de St. Franciscus- ofwel de Paterskerk, één 
van de twee schuilkerken in Kampen. Het bestek voor het orgel in de St. 
Nicolaas- of Pastoorskerk was al bekend, maar er zijn onlangs ook aanvul-
lende gegevens over dit orgel ontdekt.

Wat waren schuilkerken - ook wel huiskerken genoemd - en hoe zijn ze 
ontstaan? Een uitvoerige beschrijving over het ontstaan en de geschiedenis 
van deze schuilkerken is te vinden in de Kamper Almanakken 1941/1942 en 
1976/1977. Hieronder nog even in het kort. Na de Reformatie in Kampen in 
1580 kwamen de katholieke kerken, te weten de Bovenkerk, Broederkerk 
en Buitenkerk, in protestantse handen en werden ontdaan van altaren, 
beelden en overige katholieke interieurstukken. Een behoorlijk deel van 
de Kamper bevolking bleef echter katholiek, hoewel er toch steeds meer 
overgingen naar de protestanten, al was het alleen maar om de opgelegde 
beperkingen te ontlopen. Circa 10 procent van de Kamper bevolking bleef 
de oude moederkerk trouw. Het was hen echter ten strengste verboden om 
samen te komen, maar er werden wel stiekem huissamenkomsten gehou-
den, vaak bij vooraanstaande katholieken. In het rampjaar 1672, waarin de 
Republiek werd aangevallen door Franse en Engelse legers en door de bis-
schoppen van Münster en Keulen, werd Kampen door het Franse leger bezet. 
Deze gaf zowel de Bovenkerk als de Broederkerk terug aan de katholieken. 
De Buitenkerk bleef in protestante handen. In de Bovenkerk werden weer 
altaren opgericht, missen gelezen en werd er weer geknield voor de ‘paapse 
afgodsbeelden’. Lang duurde dit echter niet, want eind 1673 werd de be-
zetting opgeheven en kwamen beide kerken terug in protestante handen. 
De kerken werden ijlings ontdaan van de ‘hele paepsche santekraam’. De 
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katholieken werden er niet op aangekeken, per slot van rekening was het 
niet hun schuld dat Kampen was bezet door de Franse troepen. Geleidelijk 
kwam er meer vrijheid en werden de bijeenkomsten oogluikend door het 
stadsbestuur toegestaan.1 

Schuilkerken
In 1681 lukte het pastoor Theodorus van Voorst het woonhuis Burgwal 57, 
De drie Rhijnvisschen, met daarachter een voormalige bierbrouwerij te ko-
pen. Het pand werd gekocht van de familie Sluijters, erfgenamen van Steven 
Arents, voor slechts 700 gulden. Het was een gelovige, katholieke familie, 
die graag wilde meewerken aan de totstandkoming van een eigen bedehuis. 
Als stroman fungeerde jonkheer Warnar toe Boecop, want deze verkocht 
het meteen door aan pastoor Van Voorst, die het uit eigen zak betaalde. Hij 
schonk het pand als blijvend onderkomen aan de katholieke kerk van Kam-
pen. Op 1 mei 1682 werd de pastorie in gebruik genomen. De stal, de voor-
malige bierbrouwerij, werd intussen verbouwd tot schuilkerk. Het kerkje 
had twee toegangen, in eerste instantie ook bedoeld als vluchtwegen, na-
melijk via de Ekstersteeg (na een verbreding nu de Burgwalstraat) en via de 
nog steeds bestaande Rhijnvischgang, die in de Boven Nieuwstraat uitkomt. 

Luchtfoto circa 1930 met de voormalige Pastoorskerk. Collectie Stadsarchief Kampen F000046.

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   2422202495_0369_deel03_KA2022.indd   242 10-06-2022   13:4010-06-2022   13:40



243

Officieel heette het kerkje, evenals de Bovenkerk, de St. Nicolaaskerk, maar 
in de volksmond werd het de Pastoorskerk genoemd, ook wel Steegjeskerk.2

Na de reformatie in 1580 werd het klooster van de Minderbroeders of Fran-
ciscanen gesloten en vertrokken de paters. In 1637 vestigden zich toch weer 
paters in Kampen. Ze vonden onderdak bij vooraanstaande katholieken, on-
der andere bij Rudolf van Twickelo en zijn vrouw Anna Maria van Lievendal 
in hun woning Achter de Nieuwe Muur/Blauwehandsteeg, tegenwoordig 
Voorstraat 26.3 Hier werden ook huissamenkomsten gehouden. Het botste 
echter nog wel eens tussen de paters en het echtpaar Van Twickelo, onder 
andere in 1674, toen ze zelfs uit het huis werden gezet. Maar spoedig volgde 
een verzoening en keerden ze weer terug in het huis van het echtpaar Van 
Twickelo. Na het overlijden van Rudolf van Twickelo in 1678 werd de wo-
ning verkocht aan jonkheer Johan Theodoor toe Boecop. De paters verhuis-
den naar een verderop gelegen pand van weduwe Van Twickelo, tegenwoor-
dig Voorstraat 20, waar ook huissamenkomsten werden gehouden. In 1690 
gingen ze weer terug naar Voorstraat 26. Pater Jacobus de Rechter schreef 
hierover (vertaald uit het latijn) het volgende: 

‘In het jaar 1690 is Mevrouw Van Twickelo in het begin van april geko-
men om met mij te wonen, in strijd met mij en mijn betere licentie, 
maar gedwongen, heb ik geduld moeten hebben omdat het huis van 
haar was en ieder jaar kon zij mij eruit gooien zoals zij dit eerder gedaan 
had tegen heer (pastoor) Voorst; en daarom door andermans ellende wijs 
geworden, heb ik een ander huis gezocht, en gevonden, ik bedoel het 
huis van Johannes Theodoor Toe Boecop. Zijn huis is gekocht geweest 
door de Heer Godfried Johannes van Zurpele voor 2500 florijnen. Wij 
hebben ervoor gezorgd, dat het hersteld werd en geschikt gemaakt voor 
een kerk, maar dat niet zonder grote moeilijkheid en achterklap van 
veel mensen en Mevrouw Twickelo had dat aangestookt. Sterker, door 
de jaloezie en onverstand van enige katholieken werd gezegd aan de 
Magistraat, dat ik een tweede kerk wilde bouwen en daarom hebben 
de stadsbestuurders verboden dat er gebouwd werd; zij dreigden van 
het huis een bouwval te maken, nee sterker, zij hadden besloten het 
huis met de grond gelijk te maken als het gebouw (dat ik begonnen was) 
klaar zou komen. Maar aan hen is getoond, dat onze kerk slechts moest 
worden overgebracht, dus, dat er niet een nieuwe kerk werd gebouwd; 
er was slechts sprake van verhuizing van de oude kerk.
Eindelijk door de tussenkomst van de Generaal en de edele Heer Toe 
Boecop, hierboven genoemd, heb ik de licentie verkregen, dat ik domi-
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cilie en kerk mocht veranderen en dat is gebeurd op dag 20 van April 
in het jaar 1691 en 26 van dezelfde maand, ik bedoel de 2e zondag na 
Pasen, heb ik voor de eerste keer [de mis] gevierd en ik heb in de nieuwe 
kerk gepredikt. Het is wonderbaarlijk en de moeite van het vermelden 
waard, dat sommigen die mij noemden en beschuldigden alsof ik on-
wijs was, later, nadat zij de kerk gezien hadden, mij hebben geprezen. 
Maar Mevrouw Twickelo was erg boos en voor enige dagen is zij naar de 
kerk van de wereldlijke priester (pastoor Van Voorst) gegaan. Maar toen 
zij zag dat het mij niets uitmaakte, is zij naar ons teruggekeerd, hoe-
wel ik haar op het hart drukte, dat zij bij de wereldlijke priester moest 
blijven omdat èn zij zelf èn haar vier dochters de beste plekken van het 
Koor in bezit genomen hadden en zij geven niets, sterker nog, zij hebben 
voor een plek van drie, niets gegeven. Maar wat belangrijker is, er zijn 
verschillende zaken gedaan en hersteld in het huis van hem, dat ik heb 
bewoond en dit met mijn (eigen) geld’.4

Op 11 april 1690 kocht mr. Godefridus Johannes van Zurpele, Licentiaat in 
de Rechten en raadspensionaris te Diest in België het pand Voorstraat 26 van 
jonkheer Johan Theodoor toe Boecop voor het bedrag van 2.500 gulden.5 Hij 
zal ongetwijfeld connecties met de paters hebben gehad, of behoorde zelf 
ook tot de orde van de Franciscanen, want hij kocht het pand met de bedoe-
ling om hier in samenspraak met jonkheer Toe Boecop een schuilkerk in 
te richten.6 Zoals bovenstaand vermeld werd dat in eerste instantie tegen-
gehouden door de Raden en Schepenen, want: ‘Dat (zij) geensints zouden 
konnen dulden dat gemelte huijs tot een paepsche kercke wierde gemaekt 
ende getimmert en bij aldien tegens deze gedane waerschouwinge quamen 
te doen en des niet tegenstaende gemelte huijs tot een paepsche kercke te re-
pareren ende te timmeren, (zij) bij poene (straf) alsdan voorst. Huijs seecker-
lijck sonder conniventie (toegeven) zouden confisqueren (in beslag nemen).’ 
Maar in een vergadering van Schepenen en Raden op 13 augustus 1690 werd 
het verzoek van jonkheer Toe Boecop behandeld om het pand toch te mogen 
verbouwen: ‘dat van de paepsche religie voornemens souden wesen het huijs 
van jr. Johan Theodoor toe Boeckop, alhier achter de Nieuwe Muijre staende, 
te appropieren [geschikt te maken] ende te timmeren tot een paepsche ker-
cke en dit tot dien eijnde bereijts mette timmeringe een aanvanck wierde 
gemaeckt.’7 Jonkheer Toe Boecop wist de Raden en Schepenen ervan te over-
tuigen dat het alleen om een verplaatsing van de huiskerk vanuit het huis 
van weduwe Van Twickelo ging en er werd toch toestemming verleend voor 
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de verbouwing tot kerk. Op 26 april 1691 kon de eerste mis gevierd worden.
In het algemeen kan gesteld worden dat de leden van de Pastoorskerk hoofd-
zakelijk uit de gewone burgerij kwamen en die van de Paterskerk uit de 
meer gegoede burgerij. Geleidelijk kreeg men meer vrijheden in beide 
schuilkerken en werd er ook meer zang en muziek toegestaan, zodat men 
na enige tijd het stadsbestuur verzocht in de schuilkerken een orgel te mo-
gen plaatsen om de zangers te ondersteunen, in 1751 was dit het geval in de 
Pastoorskerk en in 1777 in de Paterskerk.
Bijzonder is dat men in beide kerken opdracht gaf voor het plaatsen van een 
orgel aan de toen al bekende en beroemde orgelbouwer Albertus Anthoni 
Hinsz. Men wilde blijkbaar niet onder doen voor alle overige kerken in Kam-
pen waar Hinsz ook orgels onderhield, restaureerde en vernieuwde. Buiten 
zijn eigen woonplaats Groningen had Hinsz nergens in Nederland zoveel 
orgels in onderhoud als in Kampen. Maar wie was Albertus Anthoni Hinsz?

Orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785)
Deze beroemde orgelbouwer werd geboren op 29 december 1704 te Ham-
burg. Toen hij 24 jaar was, vertrok hij naar de stad Groningen. Vermoedelijk 
volgde hij zijn vriend Jacob Wilhelm Lustig op, die in 1728 benoemd werd 
tot organist op het beroemde Schnitgerorgel in de Martinikerk in Gronin-
gen. Van wie Hinsz het bouwen van orgels heeft geleerd, is onbekend. In 
1728 startte Frans Caspar Schnitger, woonachtig in Zwolle, waar hij in 1721 

Tekening Paterskerk na verbouwing tot woningen. Collectie Stadsarchief Kampen dossiernr. 00003, inv.nr. 7556.
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het door zijn beroemde vader Arp Schnitger ontworpen orgel had gebouwd, 
in de Martinikerk in Groningen met de uitbreiding van het orgel met een 
nieuw rugwerk. Maar tijdens deze werkzaamheden overleed hij in maart 
1729. Hinsz was blijkbaar bij hem in dienst, want de weduwe van Schnit-
ger, Anna Margaretha Debbers, vroeg aan de jonge Hinsz om samen met 
anderen, waaronder een broer van haar man, het werk af te maken. In 1732 
hertrouwde ze zelfs met Hinsz, waardoor hij stiefvader werd van haar toen 
7-jarige zoon Frans Caspar Schnitger junior en twee dochters. Samen kregen 
ze nog drie dochters. Ze verhuisden naar Groningen, waar de Zwolse werk-
plaats en de nieuwe werkplaats van Hinsz werden samengevoegd. 
Hinsz bouwde in 1731 zijn eerste orgel in Zandeweer, maar dat was in feite 
nog een kopie van een orgel in Duitsland. Zijn eerste orgel in eigen stijl bouw-
de hij in 1732 in Leens, waarbij het Zwolse front als voorbeeld diende. Deze 
bouw heeft hij daarna steeds toegepast bij al zijn grote tweeklaviersorgels, 
zelfs is deze stijl in het Bovenkerkorgel te herkennen. Naast nieuwbouw van 
één- en tweeklaviersorgels heeft hij veel orgels gerestaureerd, vergroot en 
onderhield hij de meeste Schnitgerorgels. Zijn vriend Lustig adviseerde hem 
vaak hierbij. Zijn werkterrein besloeg grotendeels de provincies Groningen, 
Noord-Drenthe en Friesland, met een paar uitstapjes naar Almelo en Was-
senaar. De meeste van zijn orgels bestaan nog en behoren tot de mooiste en 
bekendste in Nederland en daarbuiten.8  
Alle Kamper kerkorgels waren bij hem in onderhoud, werden door hem uit-
gebreid of vernieuwd.9 Eén van zijn eerste klussen in Kampen was het her-
stellen in 1737 van het orgel in de Waalse Kapel, later Doopsgezinde Kerk, 
tegenwoordig Annakapel. Dit orgel werd in 1897 vervangen door Jan Proper 
omdat het niet meer zou voldoen, maar Proper plaatste het daarna in Boven-
smilde waar het nog steeds aanwezig is en in 1988 gerestaureerd werd door 
Orgelmakerij Reil uit Heerde. 
In 1738 herstelde Hinsz het orgel van de Broederkerk en breidde het uit. Zijn 
derde en grootste klus in Kampen werd het orgel van de Bovenkerk, dat hij 
in eerste instantie in 1741 zou restaureren en uitbreiden. Vanwege een ern-
stige verzakking van de vrijdragende orgelvloer, waardoor de orgelkassen 
ontzetten, kreeg hij in 1742 toestemming een geheel nieuw orgel te ont-
werpen en te bouwen met gebruikmaking van veel bestaand pijpwerk. Ook 
breidde hij de dispositie uit. Het is zijn grootste en tevens zijn enige driekla-
viersorgel. Het orgel werd technisch voltooid in 1743 en geheel geschilderd 
en voorzien van lofwerk in 1744.
In 1754 restaureerde Hinsz het orgel in de Buitenkerk en plaatste het in 
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een nieuwe kas, ontworpen door G. Stromberg. Vermoedelijk is de huidige 
boven kas van Hinsz, evenals de beide zijvleugels en de klok boven op het 
orgel. Drie huidige stemmen zijn geheel of gedeeltelijk van hem afkomstig.
In 1773 verplaatste Hinsz samen met zijn stiefzoon F.C. Schnitger junior het 
orgel in de oude Lutherse kerk aan de Lutherse Steeg (eveneens een schuil-
kerk) van de galerij tegenover de preekstoel naar een zijgalerij, bracht een 
aangehangen pedaal aan en herstelde gebreken. Deze kerk met orgel - mo-
gelijk nog door Arp Schnitger geplaatst of geschonken - brandde in 1841 
volledig af, waarna in 1843 een nieuwe kerk werd gebouwd aan de Burgwal, 
waarin door C.F.A. Naber uit Deventer een nieuw orgel werd geplaatst. 
Al met al is Hinsz een behoorlijk deel van zijn leven werkzaam geweest in 
Kampen. Voor zover bekend zijn beide orgels in de Kamper schuilkerken 
zijn enige orgels in katholieke kerken en behoren ze tevens tot de kleinste 
die hij bouwde. Hinsz was zelf Luthers en woonde naast de Lutherse kerk 
in de Haddingestraat in Groningen. Hij was hier diaken. Op 17 maart 1785 
overleed Hinsz na een aantal jaren van kwakkelen met zijn gezondheid. Hij 
werd in de Lutherse Kerk begraven.

Hinszorgel Pastoorskerk
Op 17 mei 1751 tekende Hinsz het contract voor de plaatsing van een nieuw 
orgel in de Pastoorskerk, een orgel van slechts zes stemmen voor de prijs van 
450 caroli gulden10.  Het transport van Groningen naar Kampen kwam voor 
rekening van Hinsz. Het orgel kreeg een grenen kast en het front was op 4 
voetbasis (grootste pijp 1,20 meter). Het orgel had een klavieromvang van C- 
c’’’ bestaande uit 49 toetsen van eikenhout, belegd met ivoor. De zwarte toet-
sen waren van ebbenhout.  Het orgel kreeg de volgende dispositie: Prestant 4 
voet, Holpijp 8 voet, Fluit 4 voet, Nassat 3 voet, Superoctaaf 2 voet en Scherp 
3-4 sterk, met daarbij als speelhulp een Tremulant. ‘Deze stemmen zullen 
van goed metal worden gemaakt, en alle stemmen zo groot, dat ze op camer-
toon kunnen worden gestelt.’ Er wordt niet vermeld of het orgel een aange-
hangen pedaal had, ook is onbekend of deze later alsnog is aangebracht.

Originele handtekening 
van Albertus Anthoni Hinsz. 
Stadsarchief Kampen.
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Alle overige houten onderdelen, waaronder de twee met wit leer bekle-
de blaasbalgen en de windkanalen, waren gemaakt van wagenschoteiken 
(kwartier gezaagd eikenhout). Alle bevestigingsmiddelen, zoals winkelha-
ken, waren van koper. De frontpijpen werden bekleed met folie. Volgens 
het bestek moest het orgel zodanig gebouwd worden dat: ‘(…) het orgel van 
agteren kan worden bespeelt, en wel so dat het tulpentuin [vermoedelijk 
de beschildering van een paneel] en de paneelen op zijden kunnen worden 
uitgenomen, om ten allen tijden de pijpen te konnen stemmen.’ 
De kerk werd in 1751 verbouwd en door vier timmerlieden werden galerijen 
aangebracht waarop ook het orgel kwam te staan, ondersteund door twee 
houten pilaren. Hinsz plaatste het orgel samen met zijn stiefzoon Frans 
Caspar Schnitger en logeerde tijdens de plaatsing zes weken bij pastoor 
Mulders. Deze maakte hierover de volgende opmerking, hij had: ‘(…) op zijn 
eijgen kosten zes weeken lang den orgelmaeker en zijn zoon in eeten en 
drincken onderhouden, ook 4 maent de timmerlieden ‘s morgens een ieder 
gegeven een glas jenever en ’s agtermidddags bier zoveel zij lusten. Met de 
wijn die geconsumeerd is als wij malkanderen geweest zijn om over orgel en 
de galerijen te spreken dat verscheidene keeren gebeurt is, kost mij meer als 

Interieur van de St. Nicolaas- of Pastoorskerk. Waterverftekening eerste helft 19de eeuw. Collectie Parochiearchief Kampen. 
Maker onbekend. Foto: Theo van Mierlo.
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100 gulden.’ Totale kosten van orgel en galerijen bedroegen 714,48 gulden. 
Opvallend is dat in de lijst van bijdragen door parochianen voor de aanschaf 
van het orgel de namen van de negen zangers staan vermeld, zij hadden het 
meeste belang bij de plaatsing van een orgel. Bovendien werden bijdragen 
door vijf hoge militairen vermeld. Ook wordt nog een bijdrage van 100 gul-
den door pastoor Mulders vermeld, naast de ruim 100 gulden extra kosten 
voor het onderhouden van de orgelbouwers en timmerlieden. Bovendien 
vulde hij het tekort van 35,12 gulden aan. Het orgel was rond kerst 1751 
klaar en de betaling van 430 caroli guldens (minder dan het bedrag vermeld 
in het contract) aan Hinsz vond plaats op 17 januari 1752. Dit bedrag was 
inclusief het aanbrengen van lofwerk op en aan het orgel, hoewel dit vol-
gens het bestek voor rekening van de opdrachtgever zou komen. Het vervoer 
van het orgel vanaf Groningen tot Lemmer werd door Hinsz verzorgd, het 
verdere vervoer inclusief slepers in Kampen werd door de kerk geregeld en 
betaald. Het orgel werd na de dood van Hinsz in 1785 in ieder geval tot 1807 
onderhouden door zijn opvolgers F.C. Schnitger en H.H. Freytag.11

Hinszorgel Paterskerk
Onlangs is het originele bestek van het orgel in de Paterskerk teruggevon-
den, zodat ook van dit orgel de dispositie bekend is en we ongeveer weten 
hoe het orgel eruit heeft gezien.12 Het bestek werd op 3 juli 1774 door Hinsz 
ondertekend, maar de betaling vond plaats op 7 februari 1778, zodat aange-

Plattegrond Pastoorskerk. In 1984 gemaakt door W.A. Kamerman in het kader van een werkstuk voor zijn opleiding aan de hts te 
Zwolle. Collectie Parochiearchief Kampen.
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nomen mag worden dat het orgel pas in 1777 is geplaatst. Het vervoer van 
Groningen naar Kampen kwam voor rekening van Hinsz. Waarschijnlijk lo-
geerde hij tijdens de bouw in de pastorie van de Paterskerk. Wellicht heeft 
hij, evenals in 1751, het orgel samen met zijn stiefzoon Frans Caspar Schnit-
ger junior gebouwd. Schnitger onderhield alle orgels in Kampen en stemde 
ze, maar vergat vaak zijn honorarium te innen, zodat na de dood van Hinsz 
in 1785 veel achterstallige betalingen door Schnitgers compagnon Freytag 
geïnd moesten worden.

Bestek Hinszorgel Paterskerk uit 1774. Collectie 
Utrechts Archief, toegangsnummer 522. Inv. nr. 
3266. Foto: Theo van Mierlo. 
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De orgelkas was ook hier van grenenhout en het front was eveneens geba-
seerd op de Prestant 4 voet. Het orgel stond op een speciaal gemaakt orgel-
zoldertje met vermoedelijk de speeltafel aan de zijkant. Het bestek vermeldt 
‘de grootste van de Prestant in de middelronding en de andere op zijde in 
twee spitsen en tusschen beide twee velden en het sneijwerk voor de pijpen 
zal zijn van Eijkenwageschot’. Het orgel had één klavier van 4 octaven (53 
toetsen). Deze was gemaakt van eikenwagenschot. De toetsen werden be-
kleed met ivoor en de zwarte toetsen waren gemaakt van ebbenhout. De 
frontpijpen werden bekleed met folie. Het orgel kreeg volgens het bestek 7 
stemmen te weten: Prestant 4 voet, Holpijp 8 voet, Fluit Doux 4 voet, Nassat 
3 voet, Fluijt 2 voet, of volgens een aantekening: Speelfluit 2 voet, Sesquial-
ter in Bas 2 sterk en in Discant 3 sterk, Vox Humana 8 voet. Als speelhulp een 
tremulant en twee registers voor Afsluiting en Windlossing. Verder werd 
vermeld dat: ‘De stemmen tot dit orgel zullen zoo groot worden gemaakt 
dat het op Camertoon kan worden gestemt om het onnodig niet te behoeven 
te transponeeren.’ 
De twee met wit leer beklede blaasbalgen, het hout hiervan en de windkana-
len waren van wagenschoteiken. Ten laste van de opdrachtgever kwam: ‘(…) 
het maken van de zolder, daar den orgel zal komen te staan als ook de lagers 
en treeden voor de blaasbalk[g]en en het ijzerwerk en iemand te bezorgen 
te treeden (lucht pompen) onder het stemmen. Verder zal den orgelmaker 
zoolang het werk in malkander worden gemaakt en gestemd, van kost en 
logis hebben.’ 
Waarom tussen het ondertekenen van het bestek en de uitvoering bijna drie 
jaren zaten is niet duidelijk. Tijdens latere herstelwerkzaamheden door or-
gelbouwer Lohman in 1822 is een afwijkende dispositie vastgesteld namelijk 
dat in plaats van de Fluit 2 voet een Octaaf 2 voet was aangebracht en de 
Sesquialter vervangen was door een Quint 11/

2
 voet. Bovendien was er een 

aangehangen pedaal van anderhalf octaaf. Uit rekeningen is niet gebleken 
dat deze wijzigingen tussen 1777 en 1822 alsnog gedaan zijn, dus zal het 
bestek in 1777 aangepast zijn.13

Sluiting Pastoorskerk en Paterskerk
Op 17 maart 1809 werd de Buitenkerk tijdens een bezoek door koning Lode-
wijk Napoleon aan Kampen toegewezen aan de katholieken. Op 7 augustus 
werd de kerk overgedragen. De katholieken hadden veel liever de centraal 
gelegen Broederkerk gekregen, die goed onderhouden was, in plaats van 
de in slechte staat verkerende Buitenkerk, die zij ‘een hoop stenen’ noem-
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den. Koning Lodewijk Napoleon beloofde een subsidie te geven om de kerk 
weer in een fatsoenlijke staat te brengen, maar deze viel nogal tegen. Van 
de begrote kosten van 26.500 gulden werd de helft maar toegewezen. Pas op 
24 oktober 1810 kon de Buitenkerk ingewijd worden. De Pastoors- en Paters-
kerk bleven daarnaast nog gewoon bestaan. Vooral parochianen uit IJssel-
muiden bezochten beide kerkjes. In 1857 werd de Buitenkerk officieel tot 
parochiekerk verklaard en kwam er een nieuwe kerk in IJsselmuiden. Dit 
betekende het einde van beide schuilkerken. Op 31 december 1856 werd de 
Pastoorskerk gesloten. Men was geen eigen baas meer en moest zich onder-
werpen aan de beslissingen die door de aartsbisschop in Utrecht werden 
genomen. Deze bepaalde dat de gehele inventaris van de Pastoorskerk over-
gedragen moest worden aan de nieuw op te richten r.k. kerk in IJsselmui-
den. Het kerkbestuur wou echter graag het Hinsz-orgel en altaar in Kampen 
houden. Na een schikking met pastoor M.J. Vinke van IJsselmuiden kreeg 
men in november 1858 van de aartsbisschop toestemming om het altaar en 
orgel in Kampen te laten staan voor het bedrag van 1000 gulden, waarvan 
792 gulden contant betaald werd en de rest door de schenking van zilveren 
voorwerpen.14 Op 21 november 1859 werd de Pastoorskerk in twee delen, 

Voormalige Pastoorskerk verbouwd tot garage 1951, linksboven voormalige orgelgalerij. Foto: H.A.F. van Drecht.

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   2522202495_0369_deel03_KA2022.indd   252 10-06-2022   13:4010-06-2022   13:40



1 

.,M0' '1101011001'h 

e 

Ion>, uq....9  
morl. 

253

pastorie en kerk, verkocht voor 5091 gulden, meer dan verwacht.15  De pas-
torie werd weer een gewoon woonhuis en in de voormalige kerk kwam een 
stalhouderij. Tot 1981 was hier garage Van Winsum gevestigd. In 1984 werd 
de voormalige kerk gesloopt voor de uitbreiding van Myosotis.16  
Of het orgel in 1859 meteen is afgebroken en opgeslagen, of elders weer 
is opgebouwd, is niet meer te achterhalen. Mogelijk heeft het tijdelijk bij 
iemand in huis gestaan, want op 18 februari 1864 werd het ‘huisorgel’ ver-
kocht aan een kerkelijke gemeente in Arnhem voor het bedrag van 300 
gulden.17 Sindsdien is het orgel spoorloos. Er waren geruchten dat in de 
gereformeerde kerk in Zutphen een orgel heeft gestaan uit de omgeving 
van Kampen met pijpwerk uit de 18de eeuw. Hierbij werd gedacht aan het 
voormalige Hinsz-orgel uit de Pastoorskerk. Uit recent onderzoek is echter 
gebleken dat het orgel in Zutphen door orgelbouwer Jan Proper nieuw is 
geplaatst in 1892. Dit orgel werd eind 1959 verkocht aan de gereformeerde 
kerk in Echtenerbrug (Friesland), waar het door orgelbouwer J.J. Harkema 
werd verwerkt in een groter orgel. Dit orgel is inmiddels gesloopt en het 
pijpwerk is niet meer te traceren.18   
Ook de Paterskerk werd op 31 december 1856 gesloten. De paters vertrok-

Tekening Pastoorskerk met gevelaanzichten en doorsnedes vlak voor de sloop in 1984. Stadsarchief Kampen, 00321 collectie 
Busser, M BG077.

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   2532202495_0369_deel03_KA2022.indd   253 10-06-2022   13:4010-06-2022   13:40



254

ken op 9 november naar Lichtenvoorde. De pastorie en de kerk werden over-
gedragen aan de parochie IJsselmuiden. Het kerkbestuur van IJsselmuiden 
vroeg aan de aartsbisschop of het orgel en het altaar in Kampen mochten 
blijven staan, maar men kreeg hiervoor geen toestemming.  Beide moesten 
zo spoedig mogelijk naar IJsselmuiden verplaatst worden. Op 25 januari 
1860 werd r.k. kerk in IJsselmuiden in gebruik genomen en het orgel uit de 
voormalige Paterskerk op 22 oktober 1861.19 De overplaatsing werd vermoe-
delijk door orgelbouwer Zwier van Dijk verzorgd, aangezien hij het orgel 
ook in onderhoud had. Zowel Van Dijk als later Jan Proper onderhielden 
het orgel tot in 1918. Door de groei van de parochie in IJsselmuiden werd 
in 1918 besloten het kerkje te slopen en een groter kerkgebouw te bouwen. 
De sloop vond plaats vanaf maart 1919. Het Hinsz-orgel werd door Proper 
verwijderd en niet herplaatst in de noodkerk: een fabrieksgebouw achter 
huize Meerburg. Het kwam ook niet in het nieuwe kerkgebouw, dat op 6 
oktober 1919 in gebruik werd genomen. Pas in 1964 kwam hier weer een 
pijporgel. In de tussenliggende periode werd gebruikt gemaakt van (gehuur-
de) harmoniums van onder andere Proper.20 Het Hinsz-orgel werd volgens 
overlevering verkocht aan de gereformeerde kerk aan de Vischpoortstraat 

Voormalige Pastoorskerk vlak voor de sloop in 1984. Collectie SNS Historisch Centrum.
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in Elburg, maar dit is nergens in de archieven van de parochie IJsselmuiden 
of in Elburg terug te vinden.21 Het orgel in de Vischpoortstraat was al eer-
der aangeschaft, ergens tussen 1895 en 1900. In de geschiedenisbeschrijving 
van de gereformeerde kerk van Elburg is ook nergens terug te vinden dat 
omstreeks 1919 pijpwerk in dit orgel is geplaatst of gewisseld.22 Na sluiting 
van deze kerk in 1974 werd pijpwerk uit dit orgel gebruikt voor de bouw van 
een nieuw koororgel in de Grote Kerk in Elburg. In diverse publicaties staat 
vermeld dat een groot deel van het pijpwerk van de Holpijp 8 voet en Fluit 
4 voet nog van Hinsz afkomstig is.23 Uit onderzoek tijdens een schoonmaak-
beurt in 2005 door Orgelmakerij Reil uit Heerde is echter komen vast te 
staan dat dit pijpwerk vanwege het hoge loodgehalte van zuidelijke makelij 
is en niet door Hinsz is gemaakt.24

Waar het orgel wel terecht is gekomen, is onduidelijk. Jan Proper stopte in 

Pastorie van de voormalige 
Paterskerk anno 2022. Foto: 
Kasper Haar.

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   2552202495_0369_deel03_KA2022.indd   255 10-06-2022   13:4110-06-2022   13:41



256

1919 als organist van de Bovenkerk en ook als orgelbouwer. Zijn zoon Dirk 
Jan heeft het bedrijf niet verder voortgezet, maar ging over tot de verkoop 
en verhuur van harmoniums en piano’s en het geven van orgellessen. Jan 
Proper zal wellicht nog voorraad (oud) pijpwerk hebben gehad en deze heb-
ben verkocht, met mogelijk ook het Hinsz-pijpwerk.
De Paterskerk werd na sluiting in 1857 in delen verhuurd. In de voormalige 
pastorie kwam café De Blauwe Hand. De kerk werd omgebouwd tot drie wo-
ningen. Het geheel werd op 13 maart 1917 verkocht aan diverse eigenaren.25 
Tegenwoordig is op de plaats van de kerk een deel van de winkel Xenos (het 
gedeelte met het platte dak) te vinden.

Dit artikel had niet tot stand kunnen komen zonder de intensieve medewerking van 
Theo van Mierlo. Van hem heb ik diverse archiefstukken ontvangen. Samen hebben wij 
archieven in de O.L.V.-kerk in Kampen en die in de O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis in 
IJsselmuiden doorzocht.
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