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Een incompleet koorhek

door Eelco Elzenga

De hoofdkerk van Kampen, de gotische St. Nicolaas- of Bovenkerk, bezit 
een eikenhouten koorhek uit 1551. Van de zeven bovenvakken is aan bei-
de zijden van het hek het middelste onbewerkt gebleven. In de Kamper 
Almanak van 1940/41 heeft P.J. Meij daarvoor een doorwrochte verklaring 
gegeven: het middelste vak in het koorhek werd oorspronkelijk in beslag 
genomen door een spectaculair sacramentshuis in de vorm van een geel-
koperen toren van minstens 7 meter hoog.1

In mijn bijdrage komt de weinig gangbare opstelling, midden voor het 
priesterkoor, aan de orde, evenals het bijzondere materiaalgebruik, geel-
koper. Daarnaast zal ik een aantal conclusies verbinden aan de omstan-
digheid dat het initiatief voor en de realisatie van beide koorhekhelften 
nagenoeg samenvielen met de herinrichting van het juist door brand ge-
troffen raadhuis. Ten slotte zal ik de tot dusver gangbare veronderstelling 
dat de beschadiging van het beeldsnijwerk het gevolg is van de Beelden-
storm, verruilen voor een wat praktischer verklaring.

Het sacramentshuis
In 1498 hadden Schepenen en Raad van Kampen besloten om in de St. Nico-
laaskerk een ‘nyen hiligen Sacraments huese’ te laten maken, uitgevoerd in 
‘latoen oft ghelen coper anders genoemt’. De opdracht daartoe zou schrif-
telijk worden verleend aan ‘den meister toe Mechelen’.2 Over de precieze 
locatie werd niet gesproken. Het werk kwam in 1499 gereed. 
Voor de plaatsing midden voor het koor voert Meij een aantal overtuigende 
bewijsstukken aan zoals de post in de kerkrekeningen van 1580-1581, waar-
uit blijkt dat na de definitieve verwoesting van het sacramentshuis bij de 
Beeldenstorm van 1580 het opengevallen middenvak van het koorhek was 
opgevuld naar voorbeeld van de aangrenzende vakken.3 Dat bewierokende 
engelen- of kinderfiguren ook een aanwijzing voor de aanwezigheid van 
een sacramentshuis vormden, was hem nog niet bekend.4 Voor de minder 
gebruikelijke plaats midden voor het koor geeft hij geen verklaring. Door-
gaans bevonden sacramentsnissen en sacramentshuizen zich aan de noord-
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zijde van het koor, opzij van het hoogaltaar, de zogenaamde evangeliezijde. 
Sacramentstorens werden vrij opgesteld, ofwel vastgezet aan een muur of 
koorpijler. Ook konden ze deel uitmaken van het hekwerk tussen koor en 
kooromgang. De priester placht er, na de mis op het hoogaltaar, een ciborie of 
monstrans met de geconsacreerde hostie in op te bergen, evenals het overige 
liturgische vaatwerk. Wat kan de Kamper kerkmeesters bewogen hebben tot 
de keuze voor een centrale opstelling? Zijn er meer voorbeelden bekend?

Van sacramentsnis naar sacramentshuis
Het raadsbesluit spreekt van een nieuw sacramentshuis, wat wijst op een 
reeds bestaande voorziening.
Het huidige koor van de Bovenkerk is opgetrokken in het laatste kwart van 
de 14de eeuw. Toen ook is het koor afgescheiden van de kooromgang door 
middel van een hekwerk van trachiet, bekroond met kruisbloemen. In het 
vak opzij van het voormalige hoogaltaar heeft dit hekwerk plaats gemaakt 
voor een massief ogend muurblok, aan beide zijden voorzien van een zware 
overstekende afschuining. Wel is de kruisbloemversiering van het belenden-
de hekwerk op dezelfde hoogte bovenlangs doorgezet. Bij de restauratie van 
1955-1972 kwam hier een sacramentsnis te voorschijn, mogelijk dichtgezet 
na de Beeldenstorm. Aan de achterzijde in de kooromgang bleek muurtra-
cering weggehakt en bleken kantstijlen afgeknot. Tot dusver is nog geen 

Twee van de zes kinderfiguren die de plaats bewieroken waar het sacramentshuis ooit heeft gestaan. Foto E. Elzenga.
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verklaring gevonden waarvoor die tracering zou hebben gediend. Omdat 
de kantstijlen identiek zijn aan die van het hekwerk in de naastgelegen 
vakken, zullen het geen overblijfselen zijn van een later aangebracht graf-
monument. Waarschijnlijk betreft het restanten van een omlijsting van het 
traliedeurtje waarmee de sacramentsnis in het hoogkoor zich ook naar de 
kooromgang opende.5 De gelovigen werden zo in de gelegenheid gesteld 
om in de kooromgang het daar uitgestalde Heilig Sacrament van dichtbij 
te vereren, ook buiten de Eucharistieviering op het hoofdaltaar of een van 
de vele andere altaren in de kerk om. De twee gaten links en rechts in de 
pijlers zullen bestemd zijn geweest voor de bevestiging van wandarmaturen 
waaraan godslampen hingen. De gaten daaronder in de basementen dui-
den op de aanwezigheid van een smeedijzeren hekwerk dat de gelovigen op 
gepaste afstand hield. Het Lateraanconcilie van 1215 had al bepaald dat de 
geconsacreerde hostie achter slot en grendel bewaard moest worden, dit om 
diefstal en oneigenlijk gebruik als wondermiddel te voorkomen. Dat door de 
toegenomen bouwactiviteiten in schip en zijbeuken rond 1456 deze locatie 
in populariteit zal zijn toegenomen, moge blijken uit de boetebepaling voor 
vrouwen en meisjes die zich tijdens de misviering in de kooromgang ophiel-
den. Dat zal daar tot opstoppingen hebben geleid, waar de kapellen met hun 
eigen altaren toch ook toegankelijk moesten blijven. Mogelijk belemmerden 
steigers en opgeslagen bouwmaterialen het zicht op het hoogaltaar vanaf 
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de aan de vrouwen toegewezen plaatsen aan de noordzijde van het kerk-
schip of in de noordelijke zijbeuken.6 Dit alles kan op den duur de geesten 
rijp hebben gemaakt voor een andere, goed zichtbare bewaarplaats voor het 
Heilig Sacrament: midden voor het koor. Hiermee zou tevens de verbouwing 
van de kerk op glorieuze wijze kunnen worden afgesloten.7

Bij het bepalen van de vorm en materiaalkeuze kan het stadsbestuur de ver-
guld bronzen sacramentshuizen in Hanzepartnerstad Lübeck voor ogen heb-
ben gehad, waaronder het 9,5 meter hoge exemplaar in de Marienkirche.8 

Dat was daar in 1479 in het koor opgericht, opzij van het hoogaltaar, waar 
het aanvankelijk vrij stond opgesteld.9 De Kamper opdracht ging klaarblijke-
lijk naar een bestaand contact in Mechelen, want het raadsbesluit spreekt 
impliciet van ‘de Meister toe Mechelen’. Meij veronderstelt dat het om de 
Mechelse geelgieter Jan Fyerens zou kunnen gaan, die immers in datzelfde 
jaar voor de Haarlemse St. Bavokerk een geelkoperen lezenaar in de vorm 
van een pelikaan had geleverd. In ieder geval heeft Kampen niet gekozen 
voor een uitvoering in het veel gangbaarder materiaal kalk- of zandsteen, 
dat enkele jaren eerder voor de overhuiving van de sedilia in het hoogkoor 
en de preekstoel in het middenschip was gebruikt. Deze worden wel toege-

Sacramentsnis aan de noordzijde van het koor, opzij van de plaats van het oorspronkelijke hoogaltaar. Foto A.J. van der Wal, 
1972, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. 144.465.
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schreven aan de beeldhouwer Willem Backerweert, ook Willem van Utrecht 
genoemd, die in 1469 een sacramentshuis voor het hoofdkoor van de Zwolse 
St. Michaëlskerk had vervaardigd.10 Na voltooiing van het doksaal in de   St. 
Jori skerk in Amersfoort in 1480 was hij afwisselend in Utrecht, Kalkar, Keulen 
en Xanten werkzaam, waar zijn naam voor het laatst in 1491 voorkomt. Het is 
denkbaar dat hij in 1498 door ouderdom of overlijden niet meer beschikbaar 
was voor een nieuwe opdracht in Kampen. 
Bij Meij lezen we dat het bovengedeelte van het Kamper sacramentshuis 
9063 pond woog en dat er steigers nodig waren om de beelden te schuren, 
met zand ‘uten sandbarreg’, ongetwijfeld de Zandberg in IJsselmuiden.11 De 
kastjes op de verschillende verdiepingen waren met deurtjes afgesloten en 
konden worden bereikt via een houten trapje aan de koorzijde. De inventa-
ris is bekend, want op 15 maart 1565 werd de inhoud overgebracht naar de 
sacristie om daar te beschrijven en de gouden en zilveren kostbaarheden te 
wegen. Bovenin bevatte het sacramentshuis zes gouden en verguldzilveren 
monstransen, een zilveren miskelk en een zwart fluwelen buidel met zes 

Restanten van muur
tracering, behorend bij 
het deurtje waarmee de 
sacramentsnis opende op 
de kooromgang. De twee 
gaten links en rechts in de 
pijlers dienden ter beves
tiging van wandarmaturen 
voor godslampen; die in de 
basementen voor hekwerk. 
Foto E. Elzenga.
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vergulde belletjes, waarin vijf zilveren busjes voor zalfolie en een bijbeho-
rend lepeltje. De ruimte onderin bood plaats aan koorboeken en een met 
zilver bekleed houten kistje, waarin altaarlinnen werd bewaard.12 Inderdaad 
was in 1527 voor het sacramentshuis een altaar geplaatst: het Sacramentsal-
taar; Jacob Maeler leverde er in 1532 een altaarstuk voor. Dit zal het zicht 
op het Heilig Sacrament niet hebben belemmerd, want de monstrans stond 
opgesteld op de tweede verdieping van het sacramentshuis. Bovendien lag 
de koorvloer ruim een halve meter - drie treden - hoger dan die van het kerk-
schip, terwijl het altaarpodium niet meer dan een tree zal hebben geteld.13 

Een knielbank met kaarsenhouders en een offerblok completeerden het ge-
heel. Hoe dit ensemble in de aanloop van de Reformatie een rol speelde bij 
openbare boetedoeningen valt op te maken uit de veroordeling in 1540 van 
Niele Jansz., vrouw van de eerder onthoofde Wederdoper Peter Jansz. De 
Mennisten verwierpen het leerstuk van de transsubstantiatie en de verering 
van de geconsacreerde hostie, waarvan het Kamper sacramentshuis toch wel 
het meest uitgesproken symbool was. Klaarblijkelijk zag Niele er tegenop 
om zich voor haar geloofsovertuiging in een dichtgenaaide juten zak in de 
IJssel te laten verdrinken en was ze al na één keer pijnigen en een flinke 
boete bereid op de knieën te gaan voor het Sacramentsaltaar, daar de mis te 
horen en een grote waskaars te offeren als blijk van berouw voor haar ket-
terse dwalingen. Vooraf had ze zich om zeven uur in de ochtend in linnen 
boetegewaad op een plankier bij het zuidportaal van de Bovenkerk moeten 
opstellen in afwachting van het uitgaan van de vrijdagprocessie, aan het 
hoofd waarvan ze met de zware brandende kaars in de hand de stad moest 
rondgaan.14

Het koorhek 
Het is niet bekend of het sacramentshuis vóór 1551 geheel vrij op de treden 
naar het koor heeft gestaan of al was opgenomen in een of andere vorm 
van koorafscheiding. In ieder geval vond de vermogende weduwe Weyme 
van der Straten, zuster van de Kamper burgemeester Elaert Cromme, het 
belangrijk dat het koor aan weerszijden van het sacramentshuis met ‘schoe-
nen tralyen’ zou worden afgesloten.15 Ze stelde daarvoor een flink bedrag be-
schikbaar. Dat het om verfraaiing en niet om een direct noodzakelijke voor-
ziening ging, zou kunnen blijken uit het feit dat zij het geld niet bij leven 
doneerde, maar per testament. Het is ook niet bekend wanneer ze tot deze 
schenking besloot. Aanleiding zou de herinrichting van het raadhuis na de 
brand van 1543 en het overlijden van haar broer Elaert in 1545 kunnen zijn. 
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Weyme zelf overleed op 20 februari 1550 en haar dochter Geertruijdt trad op 
als executeur-testamentair. Op 12 maart 1551 werd een begin gemaakt met 
de werkzaamheden aan het koorhek, dat binnen een jaar kan zijn opgele-
verd. Wat is er bekend over de totstandkoming van het ontwerp?

Het koorhek is opgedeeld in zeven vakken, met afwisselend drie en 
vijf koperen balusters op een borstwering van geprofileerde panelen. 
Ze worden van elkaar gescheiden door pilasters op sokkels. Het totaal 
is afgedekt met een hoofdgestel, dat boven iedere pilaster even voor-
uitspringt. Een fronton bekroont de middelste drie vakken, terwijl 
het tweede en zesde vak functioneren als toegangsdeur. Van de acht 

Korin tische pilasters aan de voorzijde zijn er van zes de uitgrondingen 
versierd met bloemen en vruchtensnoeren, waartussen kinderfiguren, 
die naar het midden van het koorhek een wierookvat zwaaien. De bui-
tenste twee pilasters zijn gecanneleerd. In de bovenvakken zijn boog-
velden aangebracht met bustes in hoog reliëf tegen een achtergrond 
van schelpen, gedeeltelijk met wolkjes gevuld. Christus is afgebeeld 
als Salvator Mundi en is als zodanig kenbaar aan het zegenend gebaar 
en de wereldbol in zijn linkerhand. Links van hem de evangelist Lucas 
met de os als vast attribuut, en rechts de evangelist Matteüs met de 
engel als attribuut. Mozes is afgebeeld met de stenen wetstafelen en 

Het koorhek in de Bovenkerk te Kampen. Voorzijde met Christus Salvator Mundi en Mozes, elk geflankeerd door van 
links naar rechts de Evangelisten Lucas en Matteüs, Marcus en Johannes. Foto E. Elzenga.
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horens op zijn hoofd.16 Hij wordt geflankeerd door de evangelist Mar-
cus met een leeuw, althans de restanten ervan. Aan de andere kant 
de evangelist Johannes met de adelaar. Hier ontbreekt de rechterhand 
met schrijfstift. Allen zijn gekleed in klassieke schoudermantels over 
een al dan niet zichtbaar ondergewaad. Het middelste bovenvak ver-
toont geen snijwerk. 

Aan de koorzijde zijn de pilasters tussen de vakken niet van kapitelen 
en ornamenten voorzien. De bovenvakken vertonen, op het middenvak 
na, boogvelden met portretbustes in medaillons van laurierkransen. 
Het betreft hier vier mannen en twee vrouwen in eigentijdse kleding. 
Vijf koppen ontbreken en zijn, zoals tot dusver is verondersteld, bij de 
Beeldenstorm afgehakt. Eén vrouwenportret zou dan dit lot bespaard 
zijn gebleven, omdat zij voor de schenkster van het koorhek, Weyme 
van der Straten, werd aangezien. De vakken zijn verder opgevuld met 
arabesken- en grotteskenornamenten. 

De makers van het koorhek
De St. Gommaruskerk in Enkhuizen beschikt over een koorhek uit 1542, dat 
qua indeling en iconografische programmering sterke overeenkomst ver-
toont met dat in de Bovenkerk in Kampen. In Enkhuizen zien we echter zes 

Achterzijde met twee vrouwenportretbustes, elk geflankeerd door twee mannenportretten. Alleen van de vrouwenpor
tretbuste rechts is het gezicht bewaard gebleven. Foto E. Elzenga.
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aaneengesloten vakken en niet drie aan weerszijden van een sacraments-
huis zoals oorspronkelijk in Kampen. Bovendien hebben ze hier dezelfde 
afmeting, anders dan in de Bovenkerk. Omdat het sacramentshuis daar met 
zijn doorsnee van 1.22 meter de maat van beide toegangsdeuren had be-
paald, moesten de vakken opzij ervan smaller uitvallen in verband met de 
breedtemaat van het koor. Ook het Enkhuizer hek vertoont boven de balus-
ters boogvelden met de vier evangelisten, Christus en Mozes, maar nu staan 
Christus en Mozes naast elkaar in het midden. Anders dan in Kampen zijn 
de evangelisten in volle lengte en zittend afgebeeld, Christus en Mozes ten 
halve lijve. Voor de boogvullingen aan de achterzijde is gekozen voor het 
wapen van de landsheer, Keizer Karel V, een vrouwenbuste en allegorische 
figuren. Het snijwerk in de panelen van de borstwering ten slotte is weelde-
riger en vertoont een speelsere hand dan in Kampen. Het leidt tot de con-
clusie dat het Kamper koorhek alleen voor de algemene opzet, en niet voor 
de uitwerking ervan schatplichtig is geweest aan dat in Enkhuizen. Dat was 
ook niet nodig, want Kampen had zelf vanaf 1543 een flinke ploeg timmer-

Koorhek in de Wester of St. Gommaruskerk in Enkhuizen, 1542. Voorzijde met in het midden naast elkaar Christus Salvator 
Mundi en Mozes, en links van hen de Evangelisten Johannes en Matteüs, rechts Lucas en Marcus. (Foto G.Th. Delamarre, 1950, 
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnr. 44.909).
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lieden in dienst. Na de brand moest de Schepenzaal geheel opnieuw worden 
ingericht met een schouw en magistraatsbanken. Dit ensemble vertoont 
de internationale vormen van de vroegrenaissance en behoort tot de top-
stukken van Europees cultureel erfgoed. Opmerkelijk is de verwantschap 
met kerkmeubilair uit die tijd. Schepenbanken en burgemeestersgestoelte 
verschillen in opzet weinig van koorbanken zoals bijvoorbeeld in de Grote 
kerk te Dordrecht, die rond 1540 waren vervaardigd. Het ligt dan ook voor 
de hand dat voor het koorhek beroep werd gedaan op de kistenmakers en de 
beeldsnijders van de Schepenzaal. 
Hoe kan de faam van het Enkhuizer koorhek zijn doorgedrongen tot Kam-
pen? Eén van de mogelijkheden zou kunnen zijn via meester-kistenmaker 
Zweer, die in 1546 op kosten van het stadsbestuur de reis naar Haarlem had 
ondernomen om het in 1538 gereedgekomen houten stergewelf van de St. 
Bavokerk te bezichtigen. Hij was immers belast met de overwelving van de 
Schepenzaal.17 De snelste route was over de Zuiderzee naar Enkhuizen en 
dan over land naar Haarlem. In Enkhuizen zal hij de St. Gommaruskerk 
zijn binnengelopen om het moderne koorhek te bewonderen. Zo kan voor 
het Kamper koorhek de algemene indeling en het decoratieprogramma van 
het Enkhuizer hek zijn afgekeken. Voor een nadere uitwerking zal gebruik 
zijn gemaakt van de kennis en ervaring van de Kamper kistenmakers en 
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beeldsnijders, betrokken bij de herinrichting van het raadhuis. Een eerste 
aanwijzing daarvoor is de overeenkomst van de architectuur van het koor-
hek met die van de balie in de Schepenzaal, vooral de wat eenvoudiger uit-
gevoerde zijde in het voorvertrek. Als we de kistbanken en de zogenaamde 
advocatenrol wegdenken, ontdekken we het basisschema van het koorhek, 
zoals zich dat vooral aan de koorzijde manifesteert. Het delicate arabesken- 
en grotteskenornament in de boogvelden aan deze zijde vinden we terug op 
de korbelen en sleutelstukken onder de balken van de Schepenzaal. 
Het snijwerk aan de voorzijde van het koorhek is veel plastischer uitgeval-
len, zowel bij de koppen en de kleding als bij de florale motieven. Identieke 
vruchtentrossen komen we tegen op de sokkels van de zuilen van de burge-
meestersbank. Er is duidelijk aan de hand van dezelfde ornamentprenten 
gewerkt en, gezien de hand van snijden, door dezelfde beeldsnijders. 
Het is niet bekend of er in de ontstaanstijd van het koorhek enige vorm van 
kleur is aangebracht. Bij de jongste restauratie is het koorhek zo grondig ge-
loogd, dat alle sporen van voorgaande verflagen verloren zijn gegaan. Na de 
verwijdering eind 19de eeuw van de laat 18de-eeuwse marmering was het 
koorhek egaal chocoladebruin gesausd en het ornament met goud gehoogd. 
Hetzelfde was de gemarmerde preekstoel overkomen, die een zandsteen-
kleur had gekregen met goudhoogsel. Nu is het de vraag of het goudhoog-

Uiterst links: Balie in de Schepenzaal van het Oude Raadhuis, 
ingangszijde. Foto E. Elzenga.

Midden: Vruchtentrossen op de sokkel van een van de zuiltjes 
voor de achterwand van het burgemeestersgestoelte in de 
Schepenzaal. Foto E. Elzenga 

Hiernaast: De behandeling van de vruchtentrossen op de 
pilasters aan de voorzijde van het koorhek zien we terug 
op het burgemeestersgestoelte in de Schepenzaal. 
Foto E. Elzenga.
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sel op het koorhek is aangebracht op basis van aangetroffen resten onder 
de marmerverflaag, of gewoonweg in navolging van de behandeling van de 
preekstoel, waar het zeker is aangetroffen op de restanten van de bonte laat-
middeleeuwse kleurstelling.

De lotgevallen van het koorhek na de Beeldenstorm
Kampen is twee keer getroffen door de Beeldenstorm, in 1572 en 1580. Bij 
die van 1572 is het sacramentshuis in stukken geslagen en in negentien ton-
nen naar Zwolle afgevoerd. Nadat de geuzentroepen in 1573 waren vertrok-
ken, werd de Bovenkerk weer voor de rooms-katholieke eredienst ingericht 
en het sacramentshuis teruggehaald. Hoewel al meteen een nieuw Sacra-
mentsaltaar in gebruik was, werd het sacramentshuis pas weer in de jaren 
1574 en 1575 opgebouwd, vermoedelijk aangevuld met natuursteen ten ge-
volge van de beschadigingen. Echter, bij de Beeldenstorm van 1580 moest 
het sacramentshuis definitief het veld ruimen. 
Het koorhek bleef gespaard, want ‘Mr Jakop kistemaker’ kreeg de opdracht 
om de opengevallen plek op te vullen met panelen, lijstwerk en koperen 
 balusters, overeenkomstig de aangrenzende vakken.18 Het paneel in het 
boven vak bleef leeg. Over de middelste drie vakken plaatste hij een fronton, 
dat hij subtiel liet indalen in het bovenste profiel van de kroonlijst. Bij deze 
werkzaamheden werd niet gerept over herstel van een of andere vorm van 
beschadiging aan het koorhek zelf. 

Afgehakt of afgevallen
Al jaren is zondermeer aangenomen dat de koppen in de boogvelden aan 
de achterzijde bij de Beeldenstorm zijn afgehakt. Wanneer we echter de 
enige complete kop daar nader bezien en vergelijken met de koppen aan 
de voorzijde, valt op, dat gezichten en hals apart zijn gesneden en daarna 
opgelijmd; de hoogte van een reliëf was immers ook aan grenzen gebon-
den. Dit verklaart het egale oppervlak van de beschadiging bij de andere 
portretbustes. Wellicht heeft de lijm van de koppen in de loop der eeuwen 
gewoon losgelaten, evenals aan de voorzijde van het koorhek bij de rechter-
hand van de evangelist Johannes en, nog vrij recent, het bovenste gedeelte 
van het leeuwenkopje naast de evangelist Marcus.19 In de Schepenzaal, waar 
toch echt geen Beeldenstorm heeft plaatsgevonden, ontbreken in een van de 
paneeltjes links opzij van de schouw van Colijn de Nole op identieke wijze 
krullen van het beslagrolwerk en twee koppen; we zien ook hier meer een 
snijvlak dan een breukvlak. 
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Voor wie aanneemt dat de complete portretbuste Weyme van der Straten 
voorstelt, is het verleidelijk om te gissen naar de identiteit van het andere 
vrouwenportret: Geertruydt van der Straten, dochter van Weyme en uit-
voerster van haar testament? Of misschien Grete van Jherusalem, die een pel-
grimage had ondernomen naar Jeruzalem en een gewaardeerd lid was van de 
Kamper Jeruzalembroederschap?20 Bepaald geen dames om te willen onthoof-
den. De mansportretten zouden Kamper notabelen kunnen uitbeelden.
Toch moet niet worden uitgesloten dat het hier louter fantasiekoppen betreft, 
evenals de weelderige jonge vrouwenbuste op het Enkhuizer koorhek en de 
koppen op het uit dezelfde tijd daterende orgelbalkon in de St. Andreaskerk 
in Hattem. Ook de medaillons met eigentijdse koppen op woonhuismeubilair 
uit die tijd hoeven niet bestaande personen voor te stellen. Ze staan wel be-
kend als ‘Romaynes’, vroegrenaissancistische variaties op Romeinse portret-
munten.21

Hoe uniek was het Kamper sacramentshuis en de combinatie met een 
koorhek?
Het enige laatmiddeleeuwse sacramentshuis dat Nederland nog kent, bevindt 
zich in de basiliek van het H. Sacrament in Meerssen. Het is opgetrokken 

De vrouwenkop op het 
koorhek vertoont over 
gezicht en hals een naad, 
waaraan is te zien dat een 
gedeelte apart is gesneden 
en naderhand opgelijmd.
Foto E. Elzenga.
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 tegen de noordwand van het koor en uitgevoerd in mergelsteen. In Duitsland, 
Oostenrijk en België zijn er aanzienlijk meer bewaard gebleven. Ze zijn uit-
gevoerd in hout of natuursteen, een enkele keer in koper of smeedijzer, en 
bevinden zich aan de noordzijde van het altaar tegen de muur, vrijstaand 
of opgenomen in de koorafscheiding tussen koor en kooromgang. Een op-
stelling midden voor het koor is nergens meer aanwezig en is, voor zover 
mij bekend, slechts in een paar gevallen overgeleverd. Afgezien van ver-
woesting door Beeldenstorm of oorlogsgeweld kwamen centraal geplaatste 

Het koor van de Bovenkerk met sacramentshuis en koorhek. Ervoor het Sacramentsaltaar met altaarretabel. Reconstructie door 
de auteur in samenwerking met Remy Steller.
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 sacramentshuizen natuurlijk als eerste in aanmerking voor verplaatsing of 
afbraak op grond van het besluit van het Concilie van Trente uit 1551, dat de 
geconsacreerde hostie voortaan in een tabernakel op het hoogaltaar moest 
worden bewaard. 
Van een uitvoering in koper of andere metalen zijn mij eveneens maar een 
paar voorbeelden bekend. Hierbij zal een rol hebben gespeeld dat koperen 
sacramentshuizen zich bij uitstek leenden om in roerige tijden tot geschut 
te worden omgesmolten. Behalve het hiervoor al genoemde koperen sacra-
mentshuis in de Marienkirche in Lübeck is er ook nog één aanwezig in de 
St. Laurentiuskerk in Bocholt in het Belgische Limburg. Dit sacramentshuis 
heeft een bescheiden hoogte van 5 meter en is vermoedelijk rond 1500 door 
de Maastrichtse geelgieter Aert van Tricht vervaardigd. Het tot preekstoel 
verbouwde sacramentshuis in de St. Nicolaasdom in het Oostenrijkse Feld-
kirch dateert uit 1500 en is in smeedijzer uitgevoerd. De opbergkast staat 
nog op de oorspronkelijke voet en functioneert als kuip, terwijl de toren op 
een bescheiden klankbord is geplaatst. Er zijn sporen van verguldsel en rode 
en blauwe verfresten aangetroffen. Oorspronkelijk stond dit sacramentshuis 
opgesteld in het koor. Ook de St. Oswaldkirche in Seefeld beschikte over een 
smeedijzeren exemplaar. Het bevindt zich thans in het Landesmuseum in 
Innsbruck.
Een zeldzaam voorbeeld van centrale plaatsing midden voor het koor is het 
uit 1524 daterende, zandstenen sacramentshuis in de eenbeukige St. Mar-
tinskirche in het Oost-Friese Tettens. Dit stond nog tot 1937 midden voor het 
koor opgesteld, maar kreeg bij de restauratie een plaats opzij in het schip. 
Er is een foto bewaard gebleven waarop nog de oude situatie is te zien. Het 
is niet bekend of dit sacramentshuis oorspronkelijk deel uitmaakte van een 
koorafscheiding. Een ander voorbeeld zou in de Jacobikerk in Utrecht heb-
ben gestaan. Inderdaad kan de driezijdige uitbouw in het koorhek voor het 
middelste koor bestemd zijn geweest voor een sacramentshuis. Daartegen 
pleit dat ten gevolge van het doortrekken van de afdeklijst van het koorhek 
achter de uitbouw langs wel heel weinig ruimte beschikbaar was voor een 
hoog oprijzend sacramentshuis. Er is dan ook wel gedacht aan de relatie 
met een triomfkruis of een spreekgestoelte.22 
Een speciaal geval is het laat 15de-eeuwse natuurstenen sacramentshuis in 
het zuiderdwarsschip van de St. Johannkirche in Osnabrück. Dit vormde 
oorspronkelijk het middenstuk van een doksaal, wat ook valt af te leiden 
uit de arcade-achtige omlijsting. De torenbekroning is niet meer aanwezig. 
Hoewel de situering overeenkomt met die van het sacramentshuis in de 
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 Bovenkerk, gaat verdere vergelijking mank, omdat sacramentshuis en dok-
saal in Osnabrück tegelijkertijd zijn ontworpen en in hetzelfde materiaal 
uitgevoerd.
De locaties van de hier besproken, centraal geplaatste sacramentshuizen lig-
gen zover uiteen dat wederzijdse beïnvloeding lijkt uitgesloten. De conclusie 
ligt voor de hand dat centrale plaatsing vaker kan zijn voorgekomen, maar 
dat vooral dit type sacramentshuis op gezag van het hiervoor al genoemde 
conciliebesluit als eerste in aanmerking kwam om te worden verplaatst of 
afgebroken. Verder was in de Nederlanden een sacramentshuis, waar ook op-
gesteld, het kerkmeubel bij uitstek waar de beeldenstormers zich op wilden 
uitleven. De Reformatie beschouwde het leerstuk van de transsubstantiatie 
immers als ‘vervloekte afgoderij’, zoals de Heidelbergse Catechismus het zo 
stevig formuleerde. Koperen doopvonten met torendeksels bleef dit lot nog 
wel eens bespaard, al moesten de beelden erop het vaak ontgelden, zoals die 
van het exemplaar uit 1540 in de Onze Lieve Vrouwekerk van Breda.

Conclusie
De argumenten van P.J. Meij dat het middelste vak van het koorhek in de 
Kamper Bovenkerk oorspronkelijk plaats heeft geboden aan ‘het Mechelse 
sacramentshuisje’ uit 1498 snijden bij herlezing van zijn artikel uit 1941 
nog steeds hout. 
De overeenkomst tussen het beeldsnijwerk in de Schepenzaal en dat van het 
koorhek, evenals tussen de indeling van de balie en die van het koorhek, 
maken het aannemelijk dat enkele kistenmakers en beeldsnijders, betrok-
ken bij de herinrichting van het Kamper raadhuis, zijn aangetrokken voor 
de vervaardiging van het koorhek. 
De vijf verdwenen portretkoppen aan de achterzijde van het koorhek kun-
nen in plaats van afgeslagen, gewoon zijn afgevallen, zoals aan de voorzijde 
de hand van de evangelist Johannes en de leeuwensnoet naast de evangelist 
Marcus, en natuurlijk de koppen en krullen in de Schepenzaal. 
Dat er in Europa zo weinig voorbeelden van midden voor het koor geplaatste 
sacramentshuizen in combinatie met een koorhek of doksaal bewaard zijn 
gebleven of het bestaan ervan overgeleverd, zal het gevolg zijn geweest van 
de nieuwe verplichting tot het bewaren van het Heilig Sacrament op het 
hoogaltaar. Een midden voor het koor geplaatst sacramentshuis zal dan al 
snel als een overbodige sta-in-de-weg zijn ervaren. Wat betreft de zeldzaam-
heid van een uitvoering in koper moeten we ons realiseren dat in de woelige 
16de eeuw niets zo graag werd omgesmolten tot geschut als een volumineus 
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sacramentshuis, afgezien nog van de toenmalige bezwaren van protestantse 
zijde tegen een dergelijk kerkmeubel.
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