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De geschiedenis van de St. Nicolaas- of
Bovenkerl( te Kampen

door C. N. Fehrmenn.

De geschiedenis van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te
Kampen is nauw verweven met de historie van de stad zelf.
Over de ouderdorn van Kampen is weinig bekend. De stad

wordt het eerst genoemd in een stuk, gedateerd 9 juli 1227,
waarin Otto II, bisschop van Utrecht, verklaart dat hij in
het geschil tussen hem en de Kanuniken van Zutphen over de
visserij bij "Campae" het visrecht aan de Kanuniken heeft af
gestaan 1). In het stuk wordt gesproken over Kampen zonder
meer, er valt niet uit op te maken of de nederzetting, die in de
nabijheid van de bewuste visserij gelegen was, in 1227 een
gehucht, een dorp of een stad was.
Eerst negen jaar later duikt Kampen opnieuw in de ge~

schiedenis op. Op 1 juni 1236 verklaart Otto, bisschop van
Utrecht, dat hij de overeenkomst tussen Ismahel, pastoor te
Kampen, en zijn parochianen bevestigt, waarbij de Iaatstqe
noemden in plaats van de jaarlijkse uitkering van 2 pond
Deventer munt aan de pastoor, deze acht roeden land in
Venurn (Kamperveen ) afstaan 2 ) •

Uit dit stuk blijkt dat in 1236 Kampen een eigen pastoor
had die reeds voorgangers had en de nederzetting een af
zonderliike parochie vormde met natuurlijk een eigen kerk.
Wanneer Kampen stadsrechten heeft gekregen, is onbe

kend. Vrij algemeen WOJ1dtaangenomen dat dit tussen 1230
en 1248 geschiedde. In het Zwolse stadrecht van 1230 wordt
Kampen namelijk nog niet genoemd, in dat van Ommen van
1248 weI. Het stadsrecht van Ommen nit 1248 is echter
onecht.

Uit de geschreven bronnen blijkt verder dat Kampen in de
tweede helft van de 13e eeuw snel uitgroeide tot een belang~
rijke mternationale handelsstad en de stad in de 14e eeuw
een zeer grote bloei beleefde.

1) Mr. G. J. ter Kuile: Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel
1200-1250, No. 165. in Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging
tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 69ste stuk, 1954.

'2) Idem, No. 196 in Versl. en Meded. O. R. en Gesch. 71ste stuk,
1956, blz. 12.
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In vergelijking met andere Ijsselsteden en met tal van
nederzettingen in haar naaste omgeving, duikt de naam
Kampen eerst opmerkelijk laat in de geschredenis op. Berich
ten over Deventer kennen wij reeds uit de ge eeuw, Zwolle
wordt reeds in een stuk, gedateerd 7 december 1040, genoemd.
WeI is deze laatstqenoemde oorkonde een vervaIsing uit plm.
1230, maar Ter Kuile acht het zeer goed mogelijk dat deze
vervalsing geschiedde met behulp van een echte oorkonde uit
plm. 10403).
Wat de nederzettingen in haar onmiddellijke nabijheid be

treft. Een Volradus de IJselmude wordt reeds in 1208 ge~
noemd, Zalk en Wilsum, enige kilometers stroomopwaarts
van Kampen gelegen, in 12134).

Het oudste stuk dat in het Kamper archie] bewaard wordt
is een privilege, gedateerd 24 september 1251, dat Koning
Abel van Denemarken aan de Ommelandvaarders schonk 5).
Kampen wordt in dit privilege niet bij name genoemd. De
overige stukken uit de 13e eeuw, die in het Kamper archief
bewaard worden, geven geen topoqrafische hijzonderheden
over de stad zelf.

Deze oudste topografische gegevens over Kampen zijn te
vinden in het zogenaamde Oudste Foliant, een 14e eeuws
handschrift dat van de grootste betekenis voor de geschiede~
nis van de stad zelf is. Het is een officieel register, bijqehou
den in opdracht van de stedelijke overheid, waarin tal van
privaatrechterlijke handelingen zijn opgetekend, die voor het
stedelijke gerecht plaatsvonden. In deze akten worden zovele
bijzonderheden over de stad zelf verrneld, dat wij ons een
vrij vollediq beeld over haar omvang in de eerste helft van de
14e eeuw kunnen vormen.
Omstreeks 1320 moet Kampen een kleine, langgerekte, maar

zeer ondiepe nederzetting langs de rivier zijn geweest, met de
St. Nicolaaskerk en het Heilige Geestgasthuis als polen en de
IJssel als Ienqte-as.

Llit al deze gegevens was het verleidelijk de conclusie te

3) Idem, No. 35 in Versl. en Meded. O. R. en Gesch. 65ste stuk,
1940, biz. 28.

4) Idem, No. 129 in VersI. en Meded. O. R. en Gesch. 66ste stuk,
1951, biz. 129.

'5) Oud-archief van de Gemeente Kampen.
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trekken dat Kampen eerst betrekkelijk laat in de geschiedenis
een rol is gaan spelen en de meeste schrijvers laten Kampen
dan ook eerst aan het einde van de 12e eeuw als een rivier
dorp ontstaan.

De mogelijkheid dat de nederzetting toch ouder was dan
oorspronkelijk gedacht werd, werd het eerst geopperd door
Van der Heide 5a). Teen deze in 1950, ten behoeve van een
archeologisch onderzoek, achter het koor van de St. Nicolaas
kerk in de richting van de Koornmarktpoort een diepe sleuf
deed graven, stuitte hij op zeer zware fundamenten uit de
tweede helft van de 12e eeuw, die, naar hij veronderstelde,
wei eens de resten van een oude stadsmuur konden zijn. Door
de beperkte omvang van dit onderzoek, kon over de juistheid
van deze veronderstelling geen zekerheid worden verkregen.
Na deze vondst van Van der Heide, heb ik zelf de mening

uitgesproken dat Kampen wellicht in de tweede helft van de
l l e eeuw, of in de eerste heHt van de 12e eeuw, door koop
lieden, die van elders kwamen, werd gesticht in een gebied
dat reeds door een verspreid wonende boerenbevolking werd
geoccupeerd 6). .
Het besluit van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig

Bodemonderzoek te Amersfoort om in 1961 de heer Van der
Heide te vragen de opgravingen in overleg met en mede ten
behoeve van de Rijksdienst voor Monumentenzorq te 's-Gra
venhage te verrichten in de St. Nicolaaskerk, die toch wegens
restauratie enige jaren gesloten moest worden, wekte dan ook
een grote voldoening bij een ieder die de geschiedenis van
Kampen ter harte gaat.
Een derge1ijk onderzoek Immers kon niet alleen wat meer

licht werpen op de zo duistere bouwqeschiedenis van deze
kerk zelf. maar ook nauwkeuriger gegevens verschaffen over
de ouderdom van de stad.
Met vrij grote zekerheid mogen wij immers aannemen dat de

oudste stadskern van Kampen in de buurt van de St. Nicolaas
of Bovenkerk gezocht moet worden en op de plaats waar nu
dit imposante bouwwerk staat, ook eens het oudste bedehuis

5a) G. D. van der Heide: Opgraving te Kampen, Kamper Almanak
1951-1952, bIz. 139-148.

6) C. N. Fehrmann: Over de opkornst van Kampen, Kamper Almanak
1952-1953, blz. 243.
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van de nederzetting moet hebben gestaan.
Toch maakt het oudste Foliant reeds melding van vier

kerken in Kampen, namelijk de reeds genoemde St. Nicolaas
kerk, de Onze Lieve Vrouwe Kerk, de Broederkerk en de kerk
van het Heilige Geestgasthuis.

De 16e eeuwse Kamper kroniekschrijver Arent toe Boecop
spreekt als zijn stellige overtuiging uit dat de St. Nicolaaskerk
steeds de hoofdkerk van Kampen is geweest al weet hij
verder weinig over haar ouderdom te vertellen. We1 had hij
in oude papieren gelezen dat op de plaats van de Onze Lieve
Vrouwekerk in oude tijden eens een kleine kapel had gestaan,
gewijd aan de Twaalf Apostelen 7).

De Brcederkerk is in wezen nimrner meer geweest dan een
kapel, behorend bij het Minderbroederklooster, dat waarschijn
lijk omstreeks 1300 werd gesticht.

Hoewel- het Heilige Geestgasthuis reeds in 1314 wordt
genoemd, staat weI vast dat de kerk die tot dit hospicium be
hoorde, eerst in de tweede helft van de 14e eeuw werd ge~
bouwd.

Er is dus alle reden om aan te nemen dat de St. N icolaas
of Bovenkerk steeds de hoofdkerk van Kampen is geweest.

In zijn opstel "Het ontstaan van Kampen en de vorming van
het stadsqebied", spreekt van Engelen van der Veen als zijn
mening uit dat de Kamper St. Nicolaaskerk een dochterkerk
van de St. Lambertuskerk te Wilsum geweest moet zijn 8).

Als bewijs hiervoor beroept hij zich op twee oorkonden,
een uit het jaar 1213 en een uit het jaar 1040. In de oorkonde
van 1213 wordt gesproken over mensen die in een veen
woonden, dat gelegen was - zoals v. E. v. d. Veen dit las -
in het Kerspel Wilsum en Zalk. Met dit veen kon volgens
v. E. v. d. Veen alleen Kamperveen bedoeld zijn, daar
Mastenbroek eerst in 1364 in cultuur werd gebracht.
Kamperveen zou dus in 1213 tot het kerspel Wilsum en

Zalk behoord hebben. Maar in het begin van de 14e eeuw
behoorde deze nederzetting tot het kerspeI Kampen. Daar in
het alqemeen geen de1en van een parochie onder een ander

7) Kronijk van Arent toe Bocop, Utrecht 1860. blz. 217.
8) Mr G. A J. van Engelen van der Veen: Het ontstaan van Kampen

en de vorming van het stadsgebied in Verslagen en Mededeelingen O. R.
en Gesch. 53ste stuk 1937.
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gebracht werden, zonder dat tevens een nieuwe parochie ge~
vormd werd, concludeert v. E. v. d. Veen uit deze gegevens
dat niet slechts Kamperveen, maar ook Kampen in 1213 nog
tot de parochie Wilsum behoorde.

Van Engelen van del' Veen heeft echter over het hoofd
gezien dat in de oorkonde van 1213 gesproken wordt over
"den Kirsple van Wilsem ende van Santlike op den Vene" 9).
Er is in dit stuk dus niet sprake van een, maar van twee
kerspelen en dit verzwakt zijn bewijs aanzienlijk.

Ook met het gebruik van de oorkonde van 1040 is hij niet
gelukkig. Deze oorkonde, waarin Bisschop Bernulf van
Utrecht verklaart op verzoek van proost Theodoricus van
Deventer, de kerk te Zwolle, die de bisschop aan de proost
in persoonlijk vruchtgebruik had gegeven, aan het Deventer
kapittel te hebben geschonken, is namelijk onecht en ver
moedelijk omstreeks 1230 ontstaan! 10).

Het is dus weI zeer twijfelachtig of de St. Nicolaaskerk
te Kampen werkelijk een dochter van de St. Lambertus te
Wilsum is geweest.

De tegenwoordige St. Nicolaas, of Bovenkerk is, afgezien
van de toren, een betrekkelijk laat Gotisch bouwwerk, ver
moedelijk in de tweede helft van de 14e eeuw ontstaan met
uitzondering van de uiterste zijbeuken die uit de 15e eeuw
stammen.

Het inwendige van de kerk verraadt echter een zeer inqe
wikkelde bouwgeschiedenis, waarbij onder meer aan verschei
dene pijlers te zien is dat de huidige kerk een voorgangster
gehad moet hebben. Dit is logisch, wij hehben reeds vernomen
dat in het begin van de 13e eeuw over een pastoor Ismahel
te Kampen werd gesproken, een pastoor die zelfs al voor
gangers had gehad. Van een oudere kerk getuigt ook de toren,
de onderste gdedingen zijn zeker ouder dan de 14e eeuw,

Het is helaas onmogdijk de bouwgeschiedenis van de hui
dige St. Nicolaaskerk en haar eventuele voorgangster aan de
hand van archiefstukken bevredigend te reconstrueren, Met
uitzonderinq van de periode 1526-1574 ontbreken namelijk
alle middeleeuwse rekeningen. Misschien werden zij, met vele
andere stukken die op de kerk betrekking hadden, in 1673

9) Oorkondenboek Sticht Utrecht II (1940) no. 613.
10) Zie noot 3.
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door de Fransen meeqevoerd. In ieder ·geval zijn zij spoorloos.
Het verdwijnen der kerkelijke rekeningen is een onherstel

baar verlies; wel wordt in andere stukken, uit de Middel
eeuwen daterend, de St. Nicolaaskerk rneermalen genoemd,
maar hetgeen hierin verhaald wordt over de kerk, is zo vaag
en fragmentarisch, dat er geen nauwkeurige bouwgeschiedenis
uit te reconstrueren valt.
Om hiervan toch iets meer te kunnen vertellen, heeft men
tot nu toe steeds "de stenen laten spreken".

Het zijn vooral dr. Frans Vermeulen en A. J. Reyers ge~
weest die een grondige stu die van de kerk hebben gemaakt.
Daarnaast moet genoemd worden prof. dr. E. H. ter Kuile,
die in het werk "Duizend jaar bouwen" de Kamper kerk vrij
uitvoerig bespreekt.

De toren van de St. Nicolaaskerk in de Middeleeuioen,

Bij tal van oude schrijvers kan men lezen dat de toren van
de St. Nicolaas- of Bovenkerk in het jaar 1516 gebouwd zou
zijn en wel door Clement van der Goude.
Deze hewering was gebaseel1d op de hierna volgende

Raadsresolutie:

Anno XVCXVI den XIX July.

Alsoe Schepenen en Raedt metten gesworen meente ge~
schicket ende gevuegt om enen nyen kercktoren an Sancter
Nicolaes kercke by meister rade an to leggen, op alre be
quemste, ende soe deselve geschicte dan nu gehadt hebben
meester Clement van der Gouwe, die 't fundament geschoren
ende getogen ende dairvan de sticken gesteken heeft alsoe
men den nyen toren sal anleggen, soe hebben dairop gewest de
gemeene Raedt, metten gesworen meente vorscreven, ende
hebben de sticken ende de wijdte des torens besien ende des
meesters vorz. meinige dairvan verstaen en het onderwerp
gesien, 't weIck zij op al to samen dair zijnde, alsoe belieft
ende voirt beste geraden hebben ende voirt deselve deputaten
van de Rade ende van der meente, als nernentlicken Evert van
den Veen en Gijsbert van Leeuwen, van den Rade geschickt,
ende Lubbert van Hattem ende Johan Kruese provisoren ende
Gosen van den Dam, Peter Mulre ende Matt:hijs Hendricksz
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ende Jaspar Jansz van de gezworene meente, metten kerck
meisters: Henrick Croeser, Pilgrum van Y ngen voirt bevolen
dairinne, gelijck de sticken nu syndt qesteken, ende voirt na
des rneesters rade ende oren guetduncken, to procederen ende
dairmede metten yrsten to wercke to gaen en de wes sy dair
inne voirt beste raden ende dcen, sal men hem tot geenen
tijden verkeeren noch nazeqqen" 11).

Het lis begrijpelijk dat vele schrijvers na het kennisnemen
van deze resolutie tot de overtuiging kwamen dat de toren
in het begin van de 16e eeuw werd gebouwd.

"Toch is het", zo zegt Vermeulen, "staande voor deze toren,
nauweliiks begrijpelijk dat men z6 lang kritiekloos dien datum
1516 heeft aanvaard en we hebben hierin weI een zeer typisch
voorbeeld van de blinde onderwerping aan het gezag der
archivalia". "Want zo ooit", zo gaat hij verder, "dan blijkt
hier uit de bron bij uitnemendheid, het monument zelve, een
ding met volstrekte zekerheid: dat is geen bouwwerk uit 1516,
geen toren uit het begin van de 16e eeuw" 1.2).
Vermeulen is dus de eerste geweest die deze toren vee!

ouder dan 1516 schatte. Op het uiterlijk afgaande dateerde
hij het bouwwerk als zijnde afkornstiq uit de He eeuw, maar
inwendige overblijfselen schonken hem de overtuiqinq dat
deze ouderdom waarschijnlijk nog aanzienliik was op te voe
ren en de toren vermoedelijk reeds in de 12e eeuw werd
vervaardigd.

Teneinde deze opvatting te staven, wees hij op de zware
tufstenen kern, de uitgespaarde trap in de noord- en oostmuur
die uitkomt boven het gewelf der benedenverdiepinq en een
lichtopening in de oostelijke torenmuur, die thans door de
noordmuur van de middenbeuk wordt gesloten.

Vermeulen geeft toe dat de zware tufstenen kern op zich
zelf genomen geen bewijs behoeft te zijn voor een zeer hoge
ouderdom van de toren, daar deze immers van een afgebroken
bouwwerk afkomstig kan zijn. Veel belangrijker .acht hij dan
ook de aanwezjqheid van een in de muur uitqespaarde trap die
boven het benedengewelf uitkomt. Deze immers komt slechts

11) F. Vermeulen: De St. Nicolaas of Bovenkerk te Kampen, Oudheid
kundig [aarboek Febr. 1924, biz. 13.

12) Idem. biz. 14.
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bij onze oudere Romaanse en Gotische torens voor en zeker
niet bij een toren die in de 16e eeuw gebouwd zou zijn. Daar
het dichtgemetselde ondereinde met enkele treden uit de muur
dikte boven het gewelf der benedenverdiepinq uitkomt, rijst bij
hem de vraag welke verbinding er vroeger bestond tussen deze
toegang der trap, die ongeveer 8,Yz meter boven de vloer ligt,
en de beganen grond.

Hij spreekt het verrnoeden uit dat de benedenverdiepinq
van de toren aanvankelijk helernaal geen toegang 'naar buiten
heeft gehad en eens slechts een Iosse houten trap van uit de
kerk toegang tot de eerste verdiepinq van de toren verschafte,
vanwaar men dan, door een opening in het stenen toren
gewelf, in de benedenruimte kon afdalen.

Derqelijke torens, waarin men zich als in een vesting kon
verschansen, zijn volgens Vermeulen, karakteristiek voor de
12e eeuw, De reeds vermelde Iichtopening in de oostelijke
traprnuur is voor de schrijver het bewijs dat zijn theorie juist
is en zich in de toren werkelijk resten van een 12e eeuws
bouwwerk bevinden, Zij is immers thans gesloten door de
aangebouwde noordmuur van de lichtbeuk der kerk en deze
muur lis vervaardigd van grote moppen; in zogenaamd Gotisch
verband gemetseld. Ook yond Vermeulen hoven de gewelven
van de zijbeuk, in dezelfde muur en op ge1ijke hoogte met het
torenvenstertje, de sporen van Romaanse rondboogvensters.
Hieruit durfde de schrijver de conc1usie te trekken dat in het
begin van de 13e eeuw (blijkens het baksteenmateriaal) een
verhoqinq van een ouder kerkgebouw plaatsgevonden meet
hebben, waardoor de vroeger natuurlijk in het licht zijnde
opening van de toren werd afqesloten.

De toren moet dus ouder zijn dan de daartegen gebouwde
bakstenen kerk en rninstens de twee onderste geledingen van
deze toren rnoeten, naar hun kern te oordelen, nog uit de 12e
eeuw stamrnen.
Wat nu het Iameuse document uit 1516 betreft, Vermeulen
neernt aan dat dit niets met de bestaande toren te maken
heeft. Vol gens hem heeft men waarschijnlijk in het begin van
de 16e eeuw het plan gehad om de kerk nog verder uit te
breiden. In verband hiermede wilde men de bestaande toren
afbreken en een nieuwe, meer westwaarts gelegen, bouwen.
Voor de bouw van deze nieuwe toren riep men de hulp van
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Mr. Clement van der Goude in. Deze Ieqde inderdaad het
fundament voor deze nieuwe toren, maar om de een of andere
reden - Vermeulen wijst op de zeer slechte. Financiele toe
stand van Kampen in deze tijd - ging de bouw uiteindelijk
toch niet door.

Deze schrijver wijst er verder nog op dat, indien de toren
werkelijk plm. 5 meter in weste1ijke richting verplaatst zou
zijn, de properties van de vijfbeubge St. Nicolaaskerk inder
daad aanzienlijk verbeterd zouden zijn, vooral indien men
bedenkt dat de zijbeuken vroeger langs de toren doorliepen.
Vermeulen's conclusie is dat de huidige toren van de Boven..

kerk, met behoud van zijn 12e eeuwse tufstenen kern, in de
14e eeuw zijn tegenwoordig karakter kreeg. Stellig heeft deze
toren, zoals we later zullen zien, in de volqende eeuwen zowe1
uiterlijk als innerlijk nog veranderihgen ondergaan.

Toen de St. Nicolaaskerk in de jaren 1928-1932 werd
gerestaureerd, na een zeer ongelukkige herstelling in het
laatst van de 1ge eeuw, heeft de toenmalige hoofdopzichter
van Gemeentewerken, de heer A. J. Reyer, zich opnieuw
intensief met de bouwgeschiedenis van toren en kerk bezig
gehouden 13}.
Zijn onderzoek bevestigde in hoofdzaak de veronderstel

lingen van dr. Vermeulen. Belangrijk was zeker een vondst
van een onder metselwerk verborgen onderste watetlijst, waar
uit Reyers de eonclusie trok dat beter van een Romaanse toren
die uit drie ge1edingen bestond, gesproken kon worden dan
van een uit twee geledingen, zoals Vermeulen deed.

Nauwkeuriqe metingen leerden Reyers dat de twee onderste
geledingen, die dus opgaan tot de tweede waterlijn, welke
10 meter boven de straat gelegen is, 24 em naar de westzijde
overheIlen, die van de tweede tot de derde waterlijn (20.18
meter boven de straat ge1egen) slechts 16 em in dezelfde
riehting overhelt. De drie geledingen tezamen, ruim 20 meter
boven de straat gelegen, hellen dus 40 em naar de westzijde
over.

Boven de derde waterlijst gaan de twee hoogste geledingen
minder hellend omhoog, waardoor een kleine knik ontstaat.
Daarbij merkt Reyers nog op dat de gevelvlakken bij de eerste

:t3) Manuscript (handschrift) aanwezig op het Walkate Archief te
Kampen.
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en tweede waterlijst niet verspringen, bij de derde en vierde
echter weI naar binnen verspringen.

In deze kleine knik bij de derde waterlijst meende Reyers
nu de grens te kunnen aantonen tussen twee bouwperioden
van de toren. De drie onderste geledingen zijn volgens hem
nog de resten van een toren uit de 12e eeuw, de twee anderen
werden er waarschijnlijk in de 13e eeuw bovenop gezet.

Daar de straatniveaux in de Middeleeuwen ongeveer 1.40
meter lager lagen dan nu het geval is, zal de 12e eeuwse toren
ongeveer 22.40 meter hoog zijn geweest. In de 13e eeuw
werd deze tot bijna 50 meter verhoogd.

Natuurlijk kan men zich afvragen of de verhoging in de
13e eeuw de ruim twee meter dikke muren van het onderstuk
niet overbelaste. Reyers wijst in dit verband op zettingen in de
noordelijke muur, waar de uitqespaarde torentrap het geheel
toch aI verzwakte. In de Middeleeuwen schijnt, ondanks deze
zettingen, de stabiliteit van de toren echter zeer behoorlijk te
zijn geweest, hetgeen vermoedelijk te danken was aan het feit
dat de twee beuken nog langs de toren doorliepen.

Niet aIleen aan de noord- en zuidzijde van de toren hebben
vroeger gebouwen gestaan, ook aan de westzijde moet iets
hebben gestaan. Hiervan getuigt de nog zichtbare, in de toren
gekapte sleuf van een vroeger hierop aansluitend zadeldak,
waarvan de nokhoogte 17.50 meter boven de straat ligt. Het is
niet bekend waarvoor dit ,gebouw werd gebruikt, noch wan
neer het werd geconstrueerd en weer afgebroken, maar het
-oude verhaal dat de toren vroeger "in de kerk" gestaan zou
hebben, berust dus wel degelijk op waarheid.

Reyers vermoedt dat de gebouwen aan de noord-, zuid- en
westkant van de toren omstreeks 1600 werden gesloopt, waar
na men de open zij-inqanqen aan de noord- en zuidzijde dicht
metselde om deze meer steun te geven. Voldoende bleek dit
laatste echter niet te zijn, zoals de geschiedenis zou leren:
door het slopen van deze gebouwen verstoorden onze voor
vaderen waarschijnlijk de eeuwenoude toestand van rust en
evenwicht van de toren en werd hij in de volgende eeuwen
een echt zorgenkind.

Hcewel onze toren dus, wat haar vijf geledingen betreft,
in de 13e of 14e eeuw zijn tegenwoordig karakter zal hebben
gekregen. weten wij toch uit de archiefstukken dat hij stellig
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na 1500 nog veranderingen moet hebben ondergaan.
Uit de rekeningen van de St. Nicolaaskerk blijkt dat tussen

1563 en 1569 een belangrijke verbouwing he eft plaatsqe
vonden. De leiding over. deze verbouwing werd toevertrouwd
aan Mr. Floris Ekenholt, met wie de kerkmeester in: 1563 naar
Utrecht reed "ommedat werck aan den toren tho sien", Ook
werd hem teen het eerste terrnijn "van de bestadinqhe des
torens" uitbetaald 14).
Welke toren de kerkmeester met Mr. Floris in Utrecht zijn

gaan bekijken, is niet duidelijk. Het meest voor de hand
liggend zou zijn dat dit de Domtoren geweest moest zijn, maar
van een belangrijke bouwactiviteit aan de Dom is in deze jaren
geen sprake.
Welke veranderingen Mr. Floris aanbracht aan de Kamper

toren blijkt evenmin uit de rekeningen. Zij moeten wel
vrij ingrijpend zijri geweest: om de kosten te dekken deed
men zelfs een beroep op de burgerij. Uit een aantal posten zou
men misschien kunnen opmaken dat de werkzaarnheden zich
voornamelijk tot de torenbekroning beperkten. Zo wordt in
1567 Gerd Kremer van Deventer 12 daalders uitbetaald "van
de 31 stucke eken delen die tot dat bovenste boene wesen
zullen in den toren" 15), terwijl in 1569 Tymen de metselaar
opdracht kreeg de toren van boven weer vierkant te maken
"unde de gaeten doer de nye balcken ingelecht tho stoppen
boven de klocken unde dat boeven rontomme dycht tho mes
selen unde de onderste gallemgaten tho tho messelen unde
alle andere gaten inden toren dicht to maecken" . ; .16).
Heeft de toren toen wellicht zijn lage spits gekregen, waar

mede zij in de 17e eeuw wordt afgebeeld?
In het begin van de 17e eeuw dreigde het mis te gaan met

onze toren. De toren ging gevaarlijk overhellen. Op 6 oktober
1611 besloot het stadsbestuur dat men het fundament uit zou
graven van de zuiderhoek naar de noorderhoek en daarna zou
voorzien van een goed rooster.
Waarschijnlijk maakte men toen de tien meter hoqe pijlers,

H) Mr J. Nanninga Uitterdijk: Aanteekeningen uit de Rekeningen der
St. Nicolaaskerk te Kampen in Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijsel,
deel V (1879), blz. 317 en 318.
15) Idem, blz. 322.
1'6) Idem, blz. 325.
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die bij de restauratie van 1928-'32 werden afgebroken.
De voorzieninqen in 1611 getroffen, bleken echter onvol

doende te zijn. Voortdurend moesten in de eerste helft van
de l7e eeuw opnieuw maatregelen genomen worden om be
langrijke verzakkingen tegen te gaan.

In 1647 raadpleeqde men niemand minder dan de beroemde
Mr. Jan Ariaentsen Leeghwater, die behalve waterbouwkun
dige en klokqieter, ook nog architect was. Maar noch hij, noch
de ingenieur Nemant van Zutphen, noch een zekere Morlet
zagen kans de werking in de toren tegen te gaan. Men be
paalde zich er toe aIle klokken, op twee na, uit de toren
te halen.

Op 13mei 1669 moeten schepenen en .raden "in oogenschijn
genomen den toestant van de afwijckende tooren in de Boven
kercke en geconsedereert de staet van het orqel" 17) het posi
tief van het orgel zelfs van zijn plaats tegen de torenmuur
laten verwijderen en in een hoek van het koor aan de zijde
van de Oude straat doen brengen.

Maar niet aIleen de toren van de Bovenkerk, ook die van
de Buitenkerk helde over. In 1683 besloot men tot het recht
zetten van laatstgenoemde en op 7 mei van dat jaar sloot men
een contract met de Amsterdamse timmerman Jan de Jonge.
Op 27 mei kwam deze naar Kampen en in zes maanden

tijds slaagde deze bekwame meester erin de toren van de
Buitenkerk weer onberispelijk recht te zetten. De kosten waren
zeer hoog, in totaal gaf de stad voor dit werk 19000 Carolus
gulden uit.
Nauwelijks had Kampen deze aderlating ondergaan of reeds

het volgende jaar werd de toestand van de toren van de
Bovenkerk critiek, zo critiek zelfs dat de schepenen en raden
op 24 september 1684 besloten de toren tot aan de tweede
geleding af te breken!
Maar zover iii het niet gekomen! In 1685 wendde men zich

opnieuw tot de "rechtzetter" Mr. Jan de Jonge, met wie men
immers zulke goede ervaringen had opgedaan. Deze durfde
ook het rechtzetten van de toren van de Bovenkerk aan en
reeds op 15 mei 1686 konden schepenen en raden met de

17) Mr J. Nanninga Uitterdijk: Het rechtzetten der Buiten- en Boven
torens te Kampen, in Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, deel XI
(1888), bIz. 136. Zie ook Raadsresolutien 1669, bIz. 149.
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grootste voldoening constateren dat de verrnaarde architect
en bouwmeester "tot een yders verwonderinge" "de Boven
toren geright en reghtgeset had, zonder dairvoor iets te heb
ben willen eyschen" 18).

Uit dankbaarheid werd hem, bij zijn vertrek naar Dordrecht,
toch een honorarium van f 2000,- geschonken en tevens het
groot~burgerschap van Kampen gratis verleend, terwijl hij en
zijn nakomelinqen onder de toren van de Bovenkerk beg raven
zouden mogen worden.

De aldus geredde St. N icolaastoren bled tot het jaar 1808
vrijwel onveranderd. In dit jaar werd door de toenmalige
stadsarchitect, A. M. Sorg, de lage vierzijdigespits afgebroken
en vervangen door de vee! hogere achthoekiqe pyramidale
spits van tegenwoordig. Het houten ingangspoortje aan de
westzijde werd ontworpen door N. Plomp en heeft, naar de
bouwtrant van die dagen, een klassicistisch karakter.

De kerk.
Volgens Van Heusden van Rhijn zou de St. Nicolaaskerk

te Kampen in 1296 zijn gesticht 19). Of aan deze mededeling
enige waarde gehecht rncet worden, is nog een onuitqemaakte
zaak. De schrijver van de "Tegenwoordige staat van Over
ijssel" meent dat hier sprake is van een drukfout, nageschreven
uit een nieuwe druk van Lindebooms Hist. Episc. Daventr.:20-).

De eerste berichten over de St. Nicolaaskerk zijn te vinden
in de Oudste Foliant. Veelvuldig wordt de kerk hier in de
opgetekende testarnenten genoemd. In Kampen mocht men
namelijk de tiende penning van al zijn goederen per testament
aan de kerk vermaken ten overstaan van een priester en twee
of drie "guede mannen", eventueel drie "guede mannen" of
"guede vrouwen", zonder priester. Wilde men echter een
groter percentage van zijn goederen aan de kerk schenken dan
moest dit voor schout en schepenen geschieden 21).

18) Raadsresolut. fol. 255.
19) Oudheden en Gestichten van het Bisdom Deventer (Leiden 1725),

dee! II, biz. 3.
20) Tegenwoordige staat van Overijssel (1781), deel III, biz. 395,

noot 5.
21) Dr Johanna A. Kossmann-Putto: Kamper Schepenacten 1316-1354

(Zwolle 1955), biz. 74.
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20 treffen WI) III het Oudste Foliant tal van gevallen
aan, waarbij volgens testarnentaire beschikkinq, geld naqela
ten wordt "ad structaram" of "tot timmerinqhe" van de St.
Nicolaaskerk. Een hause in deze schenkingen gedurende een
bepaalde periode kon ik niet ontdekken, over de bouwqeschie
denis van de kerk zeggen deze giften dan ook niets. Slechts
in een enkel gevaI is sprake van opmerkelijke extra bequnsti
ging van de St. Nicolaaskerk. Zo verrnaakte op 17 Iebruari
1325 Johannes Slode "adstructuram sancti Nicolaii' 20 pond,
terwijl het Minderbroederklooster en de Heilige Geest ieder
10 pond kregen.
Llit een geschrift uit het midden van de 15e eeuw, geno~

teerd op folio 65 van het Privilegeboek, blijkt dat de Kamper
hoofdkerk in 1300 nog slechts een vicarie bezit; de tweede
werd eerst in 1339 gesticht .2.2 ) •

Ik vermced dat deze eerste vicarie door Geert van del' A
werd gefundeerd ten behoeve van zijn zoon Heel' Nicolaas.
Deze Geert van del' A was in het begin van de 14e eeuw een
der vermogendste burqers van Kampen, de Geerstraat her
innert nog aan hem.
Combineren wij de door Van Heusden van Rhijn genoemde

stichtingsdatum met die van de eerste vicarie, dan is het
niet geheel anmogelijk dat omstreeks 1300 Kampen een
nieuw kerkgebouw kreeg, dat ongetwijfeld op de plaats van
een oudere kerk kwam te staan. Aangezien verering van
H. Nicolaas, patroon van de kooplieden en zeevarenden in
deze streken eerst in de tweede helft van de 13e eeuw een
aanvang neemt, is het zeer de vraag of deze oudere kerk ook
aan de H. Nicolaas was gewijd. In dit verband is het wellicht
interressant erop te wijzen dat de Kamper hoofdkerk in de
16e eeuw ook reliquien van de H. Bonifacius bezat.
De St. Nicolaaskerk, die in het begin van de He eeuw te

Kampen stond, moet weer een voorganger zijn geweest van
het tegenwoordige bedehuis.

Uit het Oudste Foliant blijkt dat omstreeks 1345 belanq
rijke wijzigingen aan de oude kerk zijn aangebracht. De kerk
meesters lenen in dit jaar grote bedragen van de Schepenen
en blijken deze oak veel geld schuldig te zijn voor de leveran-

22) Mr J. Nanninga Uitterdijk: Kampen, blz. 121.
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ties van stenen. Tevens kopen zij grond om in de toekomst
hun kerkhof te vergroten.

In diezelfde tijd sloot het Stadsbestuur een contract met
een zekere meester Herman de Steenbicker en zijn broer
Christiaan. Deze namen volgens de overeenkomst op zich
"dat sy Sante Nyclawes voert maken sollen". Meester Herman
zou op het werk blijven en helpen bouwen en werken, Christi
aan zou meer ambulant zijn en het werk controleren .23).
Volgens Nanninga Llitterdijk komen beide genoemde mees

ters in het Kamper Burgerboek voor. Christiaan werd als
poorter in 1327, Herman in 1345 ingeschreven 24).

Helaas blijkt uit de aantekeningen in het Oudste Foliant
niet welke werkzaamheden zij aan de kerk verrichtten. Reyers
meent dat in het begin van de 14e eeuw de bestaande
Romaanse kerk werd afgebroken. Hij gelooft dat dit een
eenbeukige kerk geweest moet zijn. De oude muren, althans
de fundamenten ervan, hield men volgens hem echter aan
orndat men dan een vaste grondslag had voor het midden
stuk van de te bouwen nieuwe driebeukige kerk.
De :geringe breedte van de hoge middenbeuk van de teqen

woordige kerk zou, volgens Reyers, hieruit verklaard kunnen
worden. De koorafsluiting van het voormalige eenbeukiqe
kerkje zou deze schrijver in het tegenwoordige koor van de
St. Nicolaas willen zoeken. Het huidige transept acht Reyers
het werk van Meester Herman en zijn broer Christiaan.
Ruim twintig jaar later kunnen we weer een nieuwe fase

in de bouwgeschiedenis van de St. Nicolaaskerk aantonen.
De Kamper kroniekschrijver Arent toe Boecop schrijft hier
over: ,Jnt jaer 1369 worden bynnen Campen ghelicke sonte
Nycolaes kerricke ende onsse lyve vrouwen kerricke van eenen
meester M. Rotgher van Collen anghelecht, und worden
vordt ghelicke vollen tyrnmert" 25).

De door Toe Boecop genoemde Rotgher van Collen is onqe
twijfeld dezelfde meester die in 1369 een contract met de stad
sloot dat ik hier, om zijn belangrijkheid, in zijn geheel laat
volgen:

"Wi Scepen ende Raet in Campen doen kont allen luden in

23) .Tdem, biz. 122.
124) Idem, biz. 122.
25) Kroniek van Arent toe Bocop, biz. 355.
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desen brieve, dat wi ontfanghen hebben meyster Rotgher van
Collen tot eenen wercmeyster Sante Nyclaes kercken ende
Onser Vrouwen kerken onser stat de tho feysierne ende to
berichten in der meyster vorme ende ghenoeghe, in al dus
denen vorworden. Int irste soe sal hy elkes jaers hebben op
paschen achtien pont cleyne alzulkes payments dar men broet
ende bier mede mach coepen in Campen, dar de kerckmeysters
van Sante Nyclaes kercken de helfte van betalen zullen ende
dar tho zoven ellen wandes, ende die ander helfte de kerck
meysters van Onser V rouwen kerken, ende dar tho zes ellen
wandes, de wile beyde de kerken voersz. niet volbracht en sin.
Mer wert sake dat de ene kerke volbrocht worde by synen
lyve, soe' solden hem de kercmeysters de kerke de niet vol
brocht en were, alle jare uten de achtien pont en de zoven elle
wandes; dar tho sal hy hebben daghelix al so vole beers, als
men eenighen eenen knapen ghevet wanner men open werck
heft, et sy dar boven, oft der buten. Mer wert sake dat bey
de kerken voersz. open werck hadden, soe wanner dat ghevele,
soe solde de eene kerke dat loen half uten ende de ander
kerke de ander helfte, doch eist also te verstane, dat hij mer
eens knapen loen hebben sal. Voertmer sal he hebben, oft hij
wil, den thorn dar meyster Herman uppe plach te won en, alse
tot synes selve woninghe mer niet voir te verhuyrne, ende hi
mach der hofstede by Onser Vrouwen kerken bruken, ten
ware dat men de oerbern wolde ten kerken behoef, soe solde
men hem jarlix op paeschen dar yore twe schellinge payments
~oersz. Voirtmer sal hy schotvry sitten ende van allen andern
dienste der stat ende vorwerke. Ende aIle dese puncte sullen
duyren tot meyster Rotghers Iyve, sonder arghelist. Gegeven
in 't jaer ons heren M CCC neghen ende tsestich " 2'6).

Nanninga Llitterdijk meent uit het bovenstaande contract
op te moeten maken, dat deze Mr. Rutger van Keulen stellig
niet als de bouwmeester van de huidiqe St. Nicolaaskerk te
beschouwen, maar veeleer als een meester die opdracht kreeg
het door Mr. Herman en Mr. Christiaan begonnen werk te
voltooien 27).

Of deze opvatting juist is, valt zeer te betwijfelen. Alge~
meen wordt Rutger van Keulen op het ogenblik beschouwd

26) Mr J. Nanninga Uitterdijk: Kampen, blz. 123, 124.
27) Idem, blz. 124.
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als de man die in elk geval het fraaie koor van de Bovenkerk
ontwierp. Deze bouwmeester was niet de eerste de beste. Hij
was reeds in 1363 te Kampen woonachtig en waarschijnlijk
de zoon van Mr. Michael die in 1353 aangetroffen wordt
als bouwmeester van de Dom te Keulen en die de achter
naam "van Savoye" voerde. Dit bouwmeestersgeslacht "Van
Savoye" was verwant met de bekende Parlers. Zo huwde
Rutgers broer Michael met een dochter van Peter Parler, de
bouwmeester van de kathedraal van Praag. Volgens Ter Kuile
werkte Rutger in de winter van 1372173 zelf ook nog aan deze
Praagse kathedraalas},
Het koor van onze St. Nicolaas- of Bovenkerk vertoont

verscheidene kenmerken die typerend zijn voor de stijl der
Parlers. In de eerste plaats is daar de omvang van het koor,
omgeven door een aaneensluitende hans van louter recht
hoekige kapellen, verder wijst op de bouwtrant van de Parlers
de traceringen van hoge koorvensters met hun zeer eigen~
aardige tekening.

Het heeft er dus alle schijn van dat Rutger van Keulen
niet alleen het werk van Mr. Herman en Mr. Christiaan vol
tooide, maar eveneens aanzienlijke wijzigingen in hun plannen
aanbracht en de monumentale opzet van het koor gehee1 aan
hem te danken is geweest.
De bouwmeester maakte zich daarbij los van de breedte van

het oude middenschip, de tegenwoordige koorbeuk is namelijk
8)1 meter breed, het middenschip van de kerk slechts 8 meter.
Toen hij het koor voltooid had, zal Mr. Rutger het transept
en het oude middenschip aangepast hebben aan de hoogte van
zijn koor.
Wanneer wij de gevelvlakken en de pijlers in het oude ge~

deelte van de kerk vergelijken met die van het koor, valt dan
ook op hoe de muren van het oude schip en transept door
barsten "zetting" vertonen en ook de pijlers aan dit euvel
lijden. Vermoedelijk was de fundering niet gehee1 berekend
op de grotere last die zij na het optrekken te drag en kreeg.
Van zetting is echter in het koor zelf geen sprake, scherp,
kaarsrecht rijzen de bouwdelen verticaal omhoog, terwijl de
horizontale delen zuiver op hun plaats zijn gebleven.

28) Mr. S. J. Fockema Andreae, Dr. E. H. ter KUile en Dr. M. D.
Ozinga: Duizend jaar bouwen in Nederland, blz. 268.
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Ais monumentaal bouwwerk is het koor van de St. Nicolaas
kerk te Kampen zeker te vergelijken met het Utrechtse Dom
koor. Als kunstwerk staat het er echter vel' bij achter. "Een
zekere krampachtiqheid en gebrek aan harmonische eenheid
treft ons in het 'gehele werk", zegt Tel' KUile29).
Spijtig zijn ook de trekbalken die de ruimtewerking versto

ren; het is nog steeds geen uitqemaakte zaak of Rutger van
Keulen de buitenmuren door middel van luchtbogen heeft
willen steunen of dat dit nimmer in zijn bedoeling heeft ge~
legen. In ieder geval zijn deze luchtbogen er nimrner gekomen.
Wanneer Rutger van Keulen de kerk voltooid heeft is niet

bekend. Nanninga Uitterdijk verrneldt dat men nog in 1398
verbood stenen te werpen bij het nieuwe werk aan de St.
Nicolaas 30). Mogelijk was men toen nog met de bouw beziq,
hoewel dit mij niet waarschijnlijk lijkt.
Uit het contract met Mr. Rutger van Keulen blijkt dat deze

ook aan de Onze Lieve Vrouwen- of Bovenkerk werkte. Dit
wordt door Toe Boecop bevestigd, deze schrijft in zijn kroniek:
"soe ik dykwyels breven van onsse lyven vrouwen kerrichke
wei gesyen hebbe; doe sye noch myt ryet ghedecket was, ende
worde sye weder oHghebroken ende dat coer getymmert, dat
oik werde afgebroken ende doe ghelicke myt Synte Nicolaes
kerrichke ghetymmert worde ... " 31).
Llit het bovenstaande krijgt men de indruk dat de Onze

Lieve Vrouwekerk vrij snel achter elkaar een nieuw koor heeft
gekregen. Gold dit wellicht ook voor 'de Bovenkerk?
In het midden van de 15e eeuw moet er weer druk aan de

St. Nicolaaskerk verbouwd of gebouwd zijn. In 1453 en 1454
verkopen burgemeesters, schepen en raden van Kampen aan
verschillende ingezetenen lijfrenten voor sommen gelds .xlair
Sanct Nicolaus kerke mede getymmert wordt' 32). Waar
schijnlijk is men toen begonnen met de bouw van de uiterste
zijbeuken die, naar hun stijl te oordelen, ook uit de tweede
helft van de 15e eeuw moeten stammen. Toen deze voltooid
waren, had de kerk vrijweI haar tegenwoordig uiterlijk qe
kregen.

29) Idem, biz. 269.
30) Mr J. Nanninga Llitterdijk: Kampen. biz. 124.
:31) Kronick van Arent toe Boecop, .blz. 217.
32) Mr J. Nanninga Llitterdijk: Kampen, biz. 124.
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Ret inietieui van de kerk,
Uit de 16e eeuwse rekeningen blijkt dat de St. Nicolaaskerk:
voordat zij door de Protestanten in bezit genomen werd, een
bijzonder rijk versierde kerk .geweest rnoet zijn. Van Heusden
van Rhijn maakt melding val).niet minder dan 24 vicarien die
deze kerk bezat 33). In vroegere tijden werden dikwijls Iande
rijen of andere vaste goederen aan de kerk geschonken met de
voorwaarde dat .de inkomsten van deze goederen zouden die
nen am een kapelaan wekelijks, maandelijks of jaarlijks enige
missen te laten opdragen. Een dergelijke stichting heette een
vicarie. Meestal werden deze missen voor een altaar gelezen
dat door de sfichter geschonken was. De St. Nicolaaskerk
moetin de 16e eeuw niet minder dan 23 van dergelijke altar en
hebben gehad, waaronder enige zeer grote.
De plaats van enkele van deze altaren is nog te bepalen.

In de omgang van het koor moeten het St. Aqatha-, het
St .. Barbara~, het St. Cunera- en het H. Kruis- en O.L.V.~
altaar hebben gestaan. ,
Voor het koor stond het H. Kruis altaar, aan de zuidzijde

van de kerk het Orie Koningen altaar, terwijl het St. Andries
en het St. Salvator altaar aan de westzijde gestaan moeten
hebben. Onder het kleine orgel bevond zich het Lazarus- en
Maria Magdalena altaar 34 ).

Bijzonder mooi meet het Sacramenthuis zijn geweest, dat
de kerkmeesters in 1498, in opdracht van de schepenen en
raden, bij een Mechelse meester bestelden. Zoals de naam
zegt, diende dit monumentje, dat volgens Van Heusden van
Rhijn ruim 9000 pond woog en vermoedelijk geheel van koper
was vervaardigd, om het H. Sacrament in te bewaren 35).
Meestal gebruikte men hiervoor de tabernakel op het hooq
altaar, soms echter werd voor dit doel een afzonderlijk kastje
gemaakt.
Wie de Mechelse meester is geweest die dit Sacrament

huisje voor de Kamper St. Nicolaaskerk vervaardiqde, is niet
bekend. Mechelen was in de 15e en 16e eeuw een zeer bekend
centrum van geeL en bronsgieters. Mogelijk was het de be-

3ll) Oudheden en Gestichten van het bisdom Deventer, biz. 8-10.
34) Deze gegevens werden verkreqen bij het bestuderen van de

Rekeningen van de St. Nicolaaskerk 1526-1571.
35) Oudheden en Gestichten van Deventer, deel II, biz. 4.
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kende Jan Fierens die in 1498 een koperen lezenaar voor de
St. Bavo te Haarlem goot, maar ook kan het een lid van het
bekende gietersgeslacht der Wagevens geweest zijn.

Een nauwkeurige beschrijving van dit Sacramenthuis be
zitten wij niet, maar een aantal posten uit de kerkelijke reke
ningen geven toch aanwijzingen hoe het er vermoedelijk heeft
uitgezien.

Het gehele gevaarte zal een 7 meter hoog zijn geweest en
bestond uit verscheidene verdiepingen die door een houten
trapje te bereiken waren. De voornaamste ruimte was bestemd
om een zeer kostbare monstrans te bewaren .xlaer buten an
bevonden te staene, twee golden ryngen, die eene met een
diarnant, die ander met een torkoesz" 36). In deze monstrans
beyond zich "een stucke Cristals, daert hillige Sacramente in
staet" 37). In de onderste verdieping stond een zilveren ark,
die aan de binnenzijde met hout bekleed was, een andere af
de1ing werd gebruikt om muziekboeken in te bewaren. Uit de
rekeningen blijkt verder dat het monumentje rijk met beelden
was versierd.

In 1527 werd voor dit kunstwerk een altaar geplaatst, waar
voor Jacob Maler in 1532 een paneel, wellicht een drieluik,
schilderde 38).

Gewoonlijk werd een derqelijk Sacramenthuisje in de om
gang van het koor tegen een pijler aan de evanqelie- dus aan
de noordzijde van de kerk geplaatst. Dit blijkt in Kampen
niet het geval te zijn geweest. Er zijn namelijk aanwijzingen
dat het Sacramenthuis in het midden van de kooringang
stond. Toen namelijk Weyme van der Straten bij testarnen
taire beschikking ge1den naliet voor het maken van een koor
hek, noteerde de kerkmeester in 1550 "op soedanyghe vor
wwrden gegeven dat men dat choer inder kercke vor besloet
ten solde tusschen ende aen beyden syden dat Erwerdighe
heyllighe Sacrament myt schoenen trayelen ... " 39).

36) Mr J. Nanninga Llitterdijk: Inventaris van misqewaden, kerk
sieraden enz. der St. Nicolaaskerk te Kampen. 1565 in Bijdragen tot
de geschiedenis van Overijssel II. blz. 40.

37) Idem.
38) Mr J. Nanninga Uitterdijk: Aanteekeningen uit de rekeningen der

St. Nicolaaskerk te Kampen enz. in Bijdragen tot de Geschiedenis van
Overijssel, deel IV. blz. 294.

39) Idem. deel V. blz. 106. Vgl. Rek. 1. fol. 238.
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Korter dan een eeuw is dit Saeramenthuisje een sieraad
van de St. Nicolaaskerk geweest.

Op 11 augustus 1572werd Kampen door Graaf Willem van
de Bergh voor de Prins ingenomen. In strijd met de capitulatie
voorwaarden eisten de Hervormden bijna onmiddellijk de St.
Nicolaaskerk op en op 1 september stuurde Graaf Gysbert van
Broekhuyzen een bode aan de kerkrneesters "om St. Nicolaes
kercke op te ruymen" 4'0). Zij moesten alle kostbare voor
werpenuitleveren en de aanhangers van de .mye reliqie"
sloegen de altaren en beelden in de kerk stuk. Ook haalde men
het Saeramentshuis omver; de resten werden naar Zwolle ver
voerd om het koper voor het gieten van gesehut te gebruiken.

Ruim drie maanden later keerde de krijgskans echter, de
Geuzen moesten de stad verlaten en Alva herstelde te Kampen
het wettige gezag. Natuurlijk werd toen de St. Nicolaaskerk
weer onmiddeIlijk voor de Rooms-Katholieke eredienst inqe
richt. Het kerkbestuur trachtte allerlei geroofde schatten nog
te achterhalen, en reisde zeIfs naar Zwolle om het Sacrament
huis "deerlick in stucken ghesmeeten" terug te halen 4'1). In
19 tonnen verpakt kwamen de onderdelen in Kampen terug.
Mey heeft aangetoond dat er tussen 1572 en 1580 opnieuw

een Sacramenthuis in de kerk heeft gestaan 4;2). Er zijn echter
aanwijzingen dat dit monument grotendeels van steen was
vervaardigd. wellicht aangevuld met bruikbare onderdelen van
het in 1572 vernielde kunstwerk.
De kerkelijke rekening van 1526-1571 maken ook her

haalde malen melding van een "troiskamer" en een "librye".
W aar deze zich bevonden hebben, is niet duidelijk.

Het huidige interieur van de Bovenkerk bevat slechts zeer
weinig kunstwerken die de beeldenstorm in 1572 en 1580
hebben overleefd.

Daar is in de eerste plaats het kcorhek, waarvoor de vrome
weduwe Weyme van der Straten in 1550 geld naliet. De naam
van de meester die dit fraaie renaissance hek vervaardiqde is
helaas niet bekend. Geheel ongerept is het ook niet. Waar
zich nu in het midden een houten deur bevindt, stond vroeger

40) P. J. Mey: Het Mechelsche sacramentshuisje in de St. Nicolaaskerk
te Kampen in de Kamper Almanak 19401'41. bIz. 194. 195.

41) Bijdragen Geschiedenis van Overijssel, deel V. bIz. 333.
42) P. J. Mey: Het Mechelsche sacramenthuisje enz.. bIz. 195.
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het Sacramenthnis. Deze deur' werd . dus later aanqebracht,
zoals ook blijkt uit de houten balusters in het open gedeelte;
het hekwerk aan weerskanten heeft koperen balusters. Ook de
houten borden aan de uiterste zijkanten, waarop nu teksten
zijn geschilderd. zijn niet origineel: er achter kan men nog
duidelijk de uitdiepingen terugvinden die de plaats aanwijzen
waar oorspronkelijk ook koperen balusters hebben gestaan.
Denkt men deze borden weg dan stonden in de open ruimten
aan elke zijde noq drie koperen balusters. In het totaal zullen
er dus oorspronkelijk twintig zijn geweest. hetgeen geheel
overkomt, zoals Mey opmerkt, met een post in de kerkelijke
rekeninqen waarin het schuren van deze twintig ..piellers"
verrneld wordt.

Aan de achterzijde van het koorhek kan men duidelijk
constateren dat er vroeger: twee deuren aan weerszijden van
de tegenwoordige doorgang geweest rnoeten zijn. Aan beide
zijden van het Sacramenthuisje .zal dus een hekwerk gestaan
hebben dat .uit drie gedeelten bestond: twee afdelingen met
drie en daartussen een draaibaar gedeelte met vier balusters.

Een andere herinnering aan de tijd van voor de hervorming
zijn de drie zandstenen zetels, sedilia genaamd. die tussen de
pijlers aan de zuidzijde van het koor staan en besternd waren
voor de officianten. Zij zijn overluifd door fraai bewerkte, laat
Gotische baldakijns. die helaas zeer beschadigd zijn. Uit het
feit dat deze baldakijns niet geheel tussen de pilaren passen,
kan het verrnoeden geuit worden dat zij op bestelling ge
maakt werden.

Mooi is ook de eveneens Iaat-Gotische preekstoel van
Fransc kalksteen. Ook deze heeft in de loop del' eeuwen veel
geleden. het onderstuk werd er eenvoudig afgezaagd en men
heeft niet geschroomd haar met een dikke verflaag te be
dekken.

Het is niet bekend wanneer voor het eerst een orgel in de
St. Nicolaaskerk werd geplaatst. In 1403 werd ..Nycolaus
Kalemen die orqhaniste" in het Kamper Burgerboek inqe
schreven. Mogelijk is deze vermelding een aanwijzing dat de
St. Nicolaas toen reeds een orgel bezat. Eerst in de 15e eeuw
kan met zekerheid worden vastqesteld dat de kerk een, derqe
lijk instrument bezat.

In dejaren 1522-1524 moet de Bovenkerk in het bezit van
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een groot orgel gekomen zijn, dat door [ohan van Covelens
werd gebouwd. Belangrijke restauraties aan dit orgel hadden
in 1547 en 1548 en in 1570 plaats en wel door de orqel
bouwers Henrick Nijhoff, knecht en opvolger van Johan van
Covelens, en Casper Noster.

Het tegenwoordige orgel .werd door Johan SIeger van
1670-1676 gemaakt. Toen het gereed was metselde men twee
ramen aan iedere zijde toe:

Wegens het verzakken van de toren werd het eerst tegen
een zijwand geplaatst, maar in 1686 tegen de torengevel op
gesteld. In de loop der eeuwen zijn er heel wat verbeterinqen
aangebracht.

De dertien kapellen die de kooromgang afsluiten, zijn thans
voor een deel de rustplaats van enkele aanzienlijke Kamper
families geworden. Hier liggen o.m. begraven leden van het
geslacht Beeldsnijder, Eeckholt, Steenbergen, Lemker van
Breda en Van Ittersum, Voor de restauratie stond in een van
deze kapellen een bijzonder mooi doopvont uit het laatst van
de 15e eeuw. Hopenlijk zal dit na de restauratie weer zijn oude
bestemming krijgen.

Imposante monumenten zal men tevergeefs in de kerk zoe
ken. Twee gedenkplaten herinneren aan de beroemdste klok
gieter der Middeleeuwen, Geert van W ou, en de belangrijke
17e eeuwse schilder Hendrick Avercamp, die belden het
grooUite deel van hun leven in Kampen doorbrachten en in
de Bovenkerk werden begraven. Een derde gedenkplaat werd
in 1935 aangebracht boven het graf van Thomas Berendtsz.,
gezworen landrneter van Overiissel, schilder en architect, die
o.a. de bouwmeester was van Kampens beide renaissance
poorten.

Een wat curieus geval is het gedenkteken voor de vice
admiraal Jan Willem de Winter, een Kamper van geboorte,
die in de Bataafse~ en Franse tijd het bevel over onze vloot
voerde en wiens dapper gedrag tijdens de slag bij Kamperduin
algemeen bewonderd werd, al was hij ook de eerste Neder
landse admiraal die zich, met zijn vlaggeschip, aan de Engelsen
moest overgeven. Hij overIeed in 1812 te Parijs en zijn lijk
werd in het Pantheon bijgezet. Maar zijn hart wordt in een
urn in de Kamper Bovenkerk bewaard.

In de toren van de St. Nicolaaskerk hangen nog twee klok-
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ken door de reeds genoemde Geert van W ou in 1482 gegoten.
Hun opschriften luiden:

N omen sum nacta martini sorte patroni illius facta
cunctis sint vivere guomi vita sic acta deus ut det
culmina throni. gherardus de wou me fecit anna dni
MCCCCLXXXII

en

petrus cum paulo sancti prestat michi nomen hy duo
nos vehut precibus coingere celis. gherardus de wou
me fecit MCCCCLXXII.

Deze klokgieter werd vermoedelijk omstreeks 1450 te
Nijmegen geboren. Tot 1480 was hij werkzaam in 's Herto
qenbosch, daarna vestigde hij zich te Kampen, in welke stad
hij in 1527 overleed.
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