
HET MECHELSCHE SACRAMENTSHUISJE
IN DE ST. NICOLAASKERK TE KAMPEN.

Van de weinige overblijfselen die herinneren aan het verre
verleden, waarin Kampen als een der invloedrijkste handels
steden van de Noordelijke Nederlanden een tijd van grooten
bloei beleefde, is de St Nicolaaskerk er een. Het is een Ian
tastisch gezicht, wanneer men van de overzijde van den IJssel
den grijzen koorbeuk ziet oprijzen achter de bescherming van
de Korenmarktspoort: een echt midde!eeuwsch stadsbeeld.
In het inwendige van de kerk echter is weinig meer over

dat herinnert aan die tijden. Nog altijd wordt het oog getrok~
ken naar de hooge lichtbeuk van het koor, doch het middel
punt van de teqenwoordiqe irmchtmq der kerk is de kanse! -
het koor is thans een met het gebruikte dee! der kerk niet meer
in betrekking staande ruimte, die teqelijk met haar bestemming
ook het qrootste dee! van haar tooi verloren heeft.
Bij een onderzoek naar den vroegeren toestand van het

inwendiqe van dit kerkkoor in den tijd van zijn gebruik, kwam
ik o.a. in aanraking met het vraagstuk van het koperen
sacramentshuis, dat een van de beroemdste versierselen
van de kerk uitgemaakt heeft, en waarover ik thans het een
en ander kan meedeelen.
Oat dit sacramentshuis er 'geweest is, lezen we o.a. bij

Nanninga LIitterdijk, die vermeldt dat het in 1498 bi] een
meester te Mechelen besteld werd, dat het 9063 pond woog
en dat bij de inname van de stad door den graaf vari den
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Bergh in 1572 van Iiet koper geschut gegoten is 1). Maar
hoe dit monument er uit gezien heeft en waar het in de kerk
stond, blijft een duister punt.

Nanninga Llitterdijk ontleende zijn beschrijving blijkbaar
gedeeltelijl aan archiefstukken, maar hij ging ongetwijfeld
ook terug op het van 1725 dateerende werk "Oudheden en
Gestichten van het bisdom van Deventer", waar men leest:

Onder de cieraaden van deze kerk heeft vooral uitgemunt een
outaer, dat over het koor stond; en in 't jaar 1499 onder de kerk
meesters Hendrik Kroeser en Harmen Voren van rood koper ge
goten was. Het was zo zwaar, dat het bovenste aileen, zonder
den voet te rekenen, uit 9063 ponden koper bestond. Doch in
't jaar 1572 is het door Hendrik van den Berg, Oranjes stede
houder, tot groot qerijf van den oorlog in geschut verandert 2).

Er is hier sprake van een "outaer", doch zonder twijfel is
daarmee het sacramentshuis bedoeld, aangezien niet, uit de
bronnen op te maken is dat de kerk ooit een tweede koperen
altaar bezeten heeft. Zoo kunnen wij misschien ook de ver
melding van "rood koper" als een vergissing opvatten. In het
Kamper Gerneente-archief berust n.!. een aanteekening, waar
uit blijkt dat een jaar tevoren, in 1498, schepenen en raad van
Kampen besloten tot het geven van een opdracht aan een
Mechelschen 'geelgieter voor de vervaardiqinq van een
sacramentshuis "van latoen ofte ghelen coper". Het stuk is
in dit verband belanqrijk genoeg om het hier in zijn geheel
af te drukken.

Anno XCVIIIo opter Dinxedach inder Octave van Paesschen weren
Scepenen ende Rait nae vesperen vergadert beneden inder Scepenen
camere umme myt malkanders sych rypelycken tberaeden vanden
nyen hiligen Sacraments huese tdoen maicken in sanct Nicolaus

1) }. Nanninga Uitterdijk, Kampen, geschiedkundig overzicht en merk
waardigheden, p. 25 en 125.

2) Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer ....... Uit het
Latijn vertaald en met aanteekeningen opqeheldert door H. v. R (ijn) ,
Leiden, 1725, II, p. 3. De oorspronkelijke Latijnsche tekst vindt men bij
}. Lindeborn, Historia sive notitia Episcopatus Daventriensis, Col. Agr. 1670,
p. 267, waar, vee! [ulster, sprake is van een "fusum ex fulvo aere Sacra
rium et ad Chori faciem collocatum".
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kercke. Ende hebben entlycken ghesloeten dat men dat voirss. huus
maken solde van latoen ofte ghelen coper anders genoemt, ende
bevalen M. Luytgen Lubertssz ende Herman Voirnen kerckmeisters
der kercken voirsz. dair teghenwoirdych dat sie dat den meister
toe Mechelen alsoe scryftlycken verwyttigen solden ende datmen
die overkomste myt hem dair van ghemaket holden ende achtervolgen
wolde nae luude der zairters sie an beyden syden dair van hadden.
Ende die Rait gheloevede aldair den voirsz. kerckmeisteren dat sie
ende oir naekoemelynghe kerckmeisteren des sonder scaede solden
wesen, alse vanden ghelden die men den meister geven solde vanden
wercke voirsz. soe die kerckmeisteren doe thoe tyt dair voir be
sorghet weren. See dat die rait consenteerde weert sake datmen
op behoirlijken ende gesatten termynen die ghelden niet vander
kercken wegen en hadde tbetaelen dat alsdan die kerckmeisters inder
tyt solden ghelde moegen nemen op Renthen oft anders van wegen
der kercken soe hem dat dan nuttest solde duncken twesen 3).

Het werk was blijkbaar in het volgende jaar gereed en
werd toen geplaatst, vandaar dat "Oudheden en Gestichten
van het bisdom van Deventer" het jaartal 1499 en andere
kerkmeesters noemt.

Wat was nu dit sacramentshuis en hoe zag het er uit? Het
is een monumentaal kastje geweest, bestemd om er het
H. Sacrament in te bewaren. Meestal dient hiervoor de taher
nakel van het hoogaltaar, maar in oude kerken vindt men
vaak voor dit doel een afzonderlijk kastje naast het altaar, in
den muur uitgehouwen of vrijstaand 4). In 'bet laatste geval
wordt het een aanzienlijk monumentje, dat verschillende ver
diepingen kart tellen, die met een trapje bereikt moeten
worden. Een goed voorbeeld van een uit koper gegoten
sacramentshuis geeft het fraaie exemplaar in de Marienkirche
te Lubeck, waarvan hierbij een foto gereproduceerd wordt.
d.w.z. van het benedengedeelte; het geheel is 9.64 M. hoog.
Het werd in de jaren 1476-'79 gegoten door den goudsmid
Nicolaus Rughesee en den bronsgieter Nicolaus Gruden 5).

3) Gcmecnte-archief Kampen, Liber causarum fol. 47; vgl. Reg. v.
Charters en Bescheiden No. 1055.

4) J. Braun S.J., Der christliche Altar, Miinchen 1924, II, p. 588 e.v.
5) Deze bijzonderheden dank ik aan de vriendelijke welwillendheid van

den heer Jan Eloy Brom te Utrecht.
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Duidelijk ziet men ter halver hoogte van de foto het met een
Christusfiguur versierde deurtje van den schrijn.

Zod"n sacramentshuis moeten we ons nu ook voorstellen
in het koor van de St Nicolaaskerk. Hoe het gevormd was
weten wij zelfs niet bij benadering. maar zeker zal het een
laat-qotisch monumentje geweest zijn, dat met beelden ver
sierd was. Di,t laatste is met zekerheid 'bekend, want in 1574
worden "die beelden des hillygen Sacraments huysken" door
Jan Kanneghyter geschuurd 6). Het was van een aanmerke
lijken omvang. zoodat de koperslager die het geregeld schoon
maakte en herstelde voor dit werk een steiger noodig had.
Als voorbeeld ged ik den post van dit schurcn, zooals die
in de kerkrekening van 1526 luidde:

Item betalt Jacob Ketelbuter van id hillighe sacramentis hues te
schuren XIII horens gulden to XIII st. brabs. Item vor steiqeren
XVI st. carent und vor solder VII st. carent 7).

Elders in deze rekening vindt men nog de hierbij behoo
rende aanteekening: Item gekoft II popelen plancken tot id
sacramentshues myde te schuren van XXII voeet lanck
kostet IX st. brabs 8). In 1535 haalde men voor het schuren
een kar zand "uten santbarreg" 9).
In dit hooge bouwsel bevonden zich verschillende verdie

pinqen, ieder met een deurtje afgesloten: in 1530 giet Jacob
Ketelbuter een nieuw stuk "an die averste dore van id hillige
sacrarnentshues" 10). De verdiepingen waren door een houten
trapje te bereiken 11). Een van deze afdeelingen werd ge
bruikt om er de op het koor gebruikte muziekboeken in te

6) J. Nanninga Uitterdijk. Aanteekeningen uit de rekenlngen der
St. Nicolaaskerk te Kampen ....... In: Bijdragen tot de gesch. van Over
ijssel, V. 1879. p. 342.

7) Gem.-arch. Kampen. Rekeningen der St. Nicolaaskerk I. fol. 11.
8) Rekeningen 1. fol. 9 vo. -
D) Rekeningen 1. fol. 112 vo.
10) Nanninga Uitterdijk, a.w. In Bijdr. IV. 1877. p. 292.
11) Bijdr. V. p. 107 en 332.
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leggen 12), doch de voornaarnste ruimte boven in het sacra
mentshuis was bestemd voor den kostbaren monstrans. In
den inventaris die in 1565 opgemaakt werd van de misqe
waden en kerksieraden van de St Nicolaaskerk, wordt deze
monstrans uitvoerig beschreven met de diamanten en paarlen,
den robijn en den turkoois, en de andere kostbare versierse
len die ~er aan voorkwamen. Bovendien bevatte hij "een
stucke Cristals, daert hillige Sacramente in staet". In een
benedenruimte van het sacramentshuis beyond zich volgens
de inventarisatie "een sulveren arcke, bynnen myt holt
becledet zijnde". Ook de andere voorwerpen die daarna op~
gesomd worden, waaronder nog drie monstransen, waren er
blijkbaar geregeld in opgeborgen 13).

Voor het monumentje werd in 1527 een altaar geplaatst:
het Sacramentsaltaar. In '32 schilderde Mr Jacob maIder er
een "tafelken" VOOL Een "knielblock" met "blekelers" beyond
zich voor dit altaar 14).

Het Kamper sacramentshuis werd in 1498 besteld bij ecn
"meister toe Mechelen". Dit is niet te verwonderen: Mechelen
was to en een bekend middelpunt van geelgieterskunst en in de
Mechelsche ateliers werd voor verschillende Noord-Neder
landsche kerken gewerkt. Het is derhalve niet onmogelijk na
te gaan, wie de maker van het Kamper sacramentshuis ge~
weest kan zijn. Een Mechelsche geelgieter, die juist omstreeks
1498 blijkbaar een ,goede bekendheid genoot, was Jan
Fyerens. V oor en na 1500 leverde hij verschillende werk
stukken in het Noorden: zoo goot hij in 1498 de fraaie kope-

12) Bijdr. IV, p. 293.
13) Nanninga Llitterdijk, Inventaris van misgewaden, kerksieraden enz.

der St Nicolaaskerk te Kampen, 1565. In: Bijdragen II, 1875, p. 40.
VgI. ook Bijdragen V, p. 319.
14) Bijdragen IV, p. 287 e.v., 290 en 294; Rekeningen I, fol. 337.
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VOORZIJDE VAN HET KOORHEK
IN DE BOVENKERK TE KAMPEN



KOPEREN SACRAMENTSHUIS

IN DE MARIENKIRCHE TE LUBECK



ren koorlezenaar in de St Bavo te Haarl~m 15). Zekerhcid is
op dit punt nog niet te verkrijgen, maar het is mogelijk dat
deze meester destijds hier zoozeer bekend was, dat schepenen
en raad van Kampen hem een aanzienlijk werk als de ver
vaardiging van hun sacramentshuis opgedragen kunnen
hebben.

Thans dient de vraag onder oogen gezien te worden:
waar heeft het sacramentshuis in het koor van de kerk ge
staan? Om eenigen indruk te krijgen van de vroegere inrich
ting van het koor, is het van groat belang dit te weten. Boven
dien hangt deze kwestie nauw sarnen met die van het in 1551
gebouwde koorhek.

Een vrijstaand, torenvormig sacramentshuis is in kerken
met een kooromgang meestal geplaatst tegen een koorpijler
aan den noordkant, de z.g. evangeliezijde. Het was dus aan
te nernen, dat dit ook in Kampen het geval geweest zou zijn.
Een zinsnede in de aanteekening waarmee de kerkmeester in
1550 de schenking van het koorhek in zijn hoek memoriseerde,
deed mij echter van meening veranderen. Bij testament
werden door vrouwe Weyme van der Straten gelden beschtk
baar gesteld,

op soedanynghe vorwaarden gegeven dat men dat choer inder
kercke vss. besloetten solde tusschen ende aen beyden syden dat
Eerwerdighe heyllighe Sacrament mijt schoenen trayelen als men
dat alder best maken mochte totter ere goedes goed almachtich
welke waerck voerss. in a 0 een ende vyfftich begonnen is te maken
de XII dach Marcii als men syen mach ...... 16)

Met .xlat Eerwerdighe heyllighe Sacrament" is orrqetwij
feld het sacramentshuisje met het ervoor staande altaar be
dodd. De nieuwe koorafsluiting komt "tusschen ende aen

15) Zie over de Mechelsche geelgieters: G. van Doorslaer, L' Ancienne
Industrie du cuivre a Malines, IV, La fonderie du laiton et du bronze.
In: Bulletin du cercle archeologique de Malines, XXVII-XXVIII,
1922-'23.

1G) Bijdr, V, p. 106; Vgl. Rek. I, fol. 238.
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beyden syderi" ervan. Het is niet te ontkennen dat deze zin
door de onbeholpen opstelling onbegrijpe!ijk geworden is,
maar met eenigen goeden wil en voorstellingsvermogen is hii
toch weI te verklaren. M.i. kan men het zich zoo voorstellen,
dat het sacrarnentshuis in het midden van den kooringang
gestaan heeft en dat in 1551 de openingen ter weerszijden
daarvan, dus tusschen het huisje en de meest westelijke koor
piilers, opgevuld werden met een hekwerk. De kerkmeester
wilde in zijn aanteekening zeggen: "tusschen het sacraments
huis en de koorpijlers", maar brak dezen gedachtengang na
het woord "tusschen" af en vervolgde met "aen beyden sijden
(van) dat E. h. Sacrament".
Het is niet mogelijk bij deze koorafsluiting "aen beyden

syden" te denken aan het hek dat rond het geheele koor
loopt, aangezien dit gelijk met de koorpijlers ontworpen en
uitgevoerd moet zijn en dus van vee! vroeger dateert, n.l. uit
het laatste kwart van de 14e eeuw .

Dit alles in aanmerking genomen lijkt het mij het waar
schijnlijkst, dat het sacramentshuis, afwijkend van de gewone
plaatsing aan de evange!iezijde, in het midden van den koor
ingang gestaan heeft, terwijl zich aan weerskanten een hek
beyond. In die meening werd ik gesterkt doordat deze op
stelling in overeenstemming te brengen is met den toestand
waarin het koorhek nu nog verkeert. Het heeft thans in het
midden een doorgang, die afgesloten wordt met een blijkbaar
later aangebrachte deur. Deze deur (zie de foto) heeft houten
balusters in het open bovengedeelte, terwijl in het hekwerk
aan weerskanten koperen balusters staan, en welgeteld 14
stuks. Doch achter de houten borden aan de uiterste zijkan
ten, waarop thans teksten geschilderd zijn, kan men nog
duidelijk de uitdiepingen terugvinden die de plaats aanwijzen
waar oorspronkelijk ook balusters gestaan hebben. Om een
voorstelling van den vroegeren toestand te krij-gen moet men
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deze borden dus weqdenken: in de open ruimten die zoo ont
staan stonden aan elke zijde nog 3 koperen balusters. Er zijn
dan oorspronkelijk 20 zuiltjes geweest, wat geheel overeen
kornt' met een plaats in de rekening der kerk van 1551, waar
het schuren van deze 20 "piellers" verrneld wordt 17).

Bovendien vaIt aan de achterzijde van het koorhek duidelijk '
waar te nernen dat er vroeger twee deuren zijn geweest aan
weerskanten van den tegenwoordigen doorgang. De zware
scharnieren zijn nog aanwezig. Aan weerszijden van het
sacramentshuis bevond zich dus een hekwerk dat uit drie
gedeelten bestond: twee afdeelingen met drie, en daartus
schen een draaibaar gedeelte (deur) met vier balusters.
Llit de posten in de rekening van 1580~'81 blijkt oak dat

het koorhek na de verwijdering van het sacramentshuis bij
de reformatie der kerk vertimmerd is:

Item betaelt an Mr [akop kystemaker van datt warck ant koer tho
maken dart Sacramentshusske gestaen hadde vant karken holdt
gemaket VIII h. pond III st.

Item noch vant taffriel daer de tijen geboden in geschreven sijnt
tho maken I h. pond X st.

Item noch vande metalen pijlers in tho setten end an beijden
sijden met lijsten gemackt kost II h. pond XIII st. ~8).

Het is dus aan te nemen dat het sacramentshuis, met het
altaar ervoor, gestaan heeft ter plaatse van den teqenwoor
digen doorgang. Dat het niet verder naar achteren in het
koor geplaatst is geweest, is te bewijzen uit twee posten die
in de kerkrekeningen eIkaar afwisselen:

o.a. in 1557 Ontfangen uth dat block voer idt hoechweerdyghe
hijllige Sacraments huijsken end uth dat block bij dat
hyllige Crucis in de keercke tsamen ......

o.a. in 1564 Ontfangen uth dat block voirt Choer ende bij idt
Capelleken des hijlligen Cruces Altaeris in die kercke
tsamen ...... 19)

Daar deze beide redacties eIkaar onregelmatig afwisselen,

~7) Bijdragen V, p. 108.
18) Rekeningen II, fo1. 91.
10) Rekeninqen I, fo1. 300 yo. en 365.
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schijnt het offerblok voor het sacramentshuisje hetzelfde te
zijn als het "block voirt Cheer", zoodat hieruit voIgt, dat het
sacrarnentshuis vooraan in het koor gestaan heeft. Bovendien
is in 1575 sprake van het "Sacraments altaar ooert coer" 20).
Zoo is het ook te verklaren dat de schrijver van "Oudheden

en Gestichten van het bisdom van Deventer" in de hierv66r
aangehaalde zmsnede spreekt van een "outaer dat over het
koor stond", en dat Moulin, die deze plaats naschreef, kwam
tot de overigens onjuiste vermelding van "het hoogaltaar
voor het koor" 21). Het schijnt dat het voorbeeld van deze
mededeelinq. de tekst bij Lindeborn (zie hiervoor ): berust op
een thans niet meer bckende, doch wat de plaatsbepaling
aangaat ongetwijfeld juiste bron of overlevering.

Tenslotte nog eenige opmerkinqen over de lotgevallen van
het sacrarnentshuis in de woelige jaren tusschen 1572 en '80.
Op 11 Aug. 1572 werd Kampen door graaf Willem van den
Bergh voor den Prins ingenomen .22). In de artikelen van de
overgave was o.a. bepaald dat de geestelijkheid in het bezit
van haar goederen en in de uitoefening van den godsdienst
onverlet zou blijven. Toch ontstonden er al spoedig moeilijk
heden over 't bezit van de St Nicolaaskerk. De stadsreqeerinq
wenschte de kerk niet aan de protestanten over te geven, en
wees onder meer op "de groote schaden, die daer inne by
opruijminge gebeuren solde, soo aen de steenen beelden in 't

werck costelyck gewrocht, aen 't metalen sacramentshuysken
ende groote altaren, die men sender breken daer niet solde
uijt connen crijqen". Eerst scheen de graaf toe te zullen geven,
maar op 1 Sept. stuurde hij Gijsbert van Broeckhuijsen "om

,.

20) Rekeningen II, fo!' 40.
21) E. Moulin, De mernorien te Kampen. II De memorie van het Heilig

Kruis. In: OverijsseIsche A:lmanak 1840, p. 37.
22) De bijzonderheden over deze bezetting vindt men in de UittrekseIs

uit het dagboek van Arent toe Boecop, uitgegeven door de Vereeniging
tot beoef. van OverijsseIsch Regt en Gesch., 1862, p. 126 e.v..
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S. Niclaes Kercke op te ruijmen". Dienzelfden dag nog wer
den door de kerkmeesters alle kostbare voorwerpen uitqe
leverd, "Ende hebben voort... alle altaren, beelden, en al
wat sy van eenige cieraetheden der kerke becomen conden,
aen stucken geslagen ende soo grooten schade gedaen, dat
het niet toe sohrijven en is".

Doch de kans keerde: op 18 en 19 Nov. moesten de Geuzen
de stad verlaten en kon het kerkbestuur den her en derwaarts
verspreiden inventaris weer verzamelen. Zoo reisde men met
9 wagens naar Zwolle om vandaar het metalen sacraments
huis en andere ornamenten, "deerlick in stucken ghesmeeten",
terug te halen 23). De onderdeelen waren in 19 tonnen verpakt.

Het monument was dus niet door den graaf van den Bergh
tot geschut vergoten, zooals Nanninga Uitterdijk later ook
opgemerkt heeft. Ooch hij neemt aan, dat het ook niet weer
in de kerk opgesteld werd in de jaren tusschen 1572 en '80 24).
Oat dit onjuist is, blijkt uit verschillende posten in de kerk
rekeningen. Reeds in '72 had de bisschop van Deventer
Aegidius de Monte gelijk met de geheele kerk en het kerkhof
ook 'het Sacramentsaltaar herwijd 25). In 1573werd het koper
werk blijkbaar gedeeltelijk uit de tonnen genomen en geborgen
in een kastIn de "troescamer" 26), doch in 't volgende jaar
vermeldt de rekening een uitbetaling aan Herman steenhouwer
"meede voir het tghene hij arl het sacraments huysken gearbeit
heHt" en een aan Henrick Jansz potghijter voor 10 pond lood
die daarbij gebruikt zijn, terwijl Jan Kanneghijter ~,diebedden
des hillygen Sacraments huysken...... voir die kermse" ge~
sohuurd heeft 27).
'Wel staat het vast, dat het niet weer in zijn geheel hersteld

23) Bijdragen V, p. 333; vg!. Reg. v. Ch. en Besch. No 2400.
24) Bijdragen V, p. 314 C.V.
25) Bijdragen V, p. 334.
26) Bijdragen V, p. 337.
27) Rekeninqen II, fo!' 30 yo.
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is, want in 1575 wordt de koster Arent beloond "vant coeper
boeven te draegen vant sacrament huus dat beneden in de
tonnen stont" 28). Ook is het opmerkelijk, dat in den post
van 't schuurwerk door den koperslager verricht, enkel de
beelden van het sacramentshuis genoemd worden. Waarschijn
lijk moeten wij aannemen, dat het monumentje niet meer ge~
heel opgebouwd kon worden van de uit Zwolle teruggehaalde
fragmenten koperwerk. Men zal dientengevolge rondom een
uit ander materiaal, miss chien steen, vervaard iqd sacraments
huisje (Herman steenhouwer speelde immers een rol bij de
restauratie) het nog bruikbare koperwerk, in hoofdzaak de
beelden, opqesteld hebben. Zeker is dit echter niet, want in
1579 WOJ.1dtJan Kannegeter weer betaald "vant sacraments
huys end ander metalen bijlden, pijlers, kronen end blekelers

t h " 29)e sc uren...... .
In 1578 geraakte Kampen weer aan de zijde van den Prins:

op 20 Juli gaf de stad zich over aan Rennenberg 30). De her
·vormden kregen toen de kerk van het H. Geestgasthuis ten
gebruike 31). Maar zij eischten meer. Na veel beroering kwam
het in Maart 1580 eindelijk zoo ver, dat de St Nicolaaskerk
voor goed protestant werd. Den 28en Maart werden de kerken
en kloosters en de wederne, de pastoorswoning, geplunderd,
terwijl op 23 April de stad een belooning gaf aan "der Selda-
ten Provoeste van dat hij int Invorderen end halen der
kercken Metaal, uuth der Soldaten huijser, den Dienaren be
hulpelick gewest is" 32). In die dagen zal dus het koperwerk
van het sacramentshuis voor goed uit de kerk verdwenen zijn.

P. J. MEIJ.

28) Rekeningen II, fol. 41.
29) Rekeningen II, fol. 75.
30) Reg. v. Ch. en Besch. No 2549.
31) Vgl. RCB No 2553 en 2577.
32) RCB No. 2616; Gem.varch. Kampen, Stedelijke rekeningen 1580.
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