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Merkwaardige Schilderijen
van een 16e eeuwse Kamper schilderes.

Bet is zeer opmerkelijk dat er van onze IJselsteden in
uiterlijke vorrn, de oude kerken en enkele gotische huizen
daar gelaten, zo weinig meer blijk geeft van hun middeleeuwse
bloeiperiodc. .

Zeker zullen de onrustige tijden, vooral van de 16de eeuw,
de oorzaak zijn geweest van vernieling en vervreemdinq van
de roerende kunstwerken. Maar dat zullen toch weI hoofd
zakelijk de kerkelijke kunstbezittingen qeweest zijn.

In Hanzesteden als Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen
waren velen tot grote welvaart gekomen door de handel en
wat daar mee samenging. Deze koopman-schippers zullen
zich, na een paar generaties van hard werken en sober leven,
met zekere gemakken en weelde hebben omringd; met goede
en mooie meubels, gelbruiksvoorwerpen en kleding. En kwa
men ze op cultured 'hoqer levenspeil, dan ook met een enkel
kunstvoorwerp als een madonna- of heiligenbeeldje, een huis
triptiek of een schilderij met een religieus onderwerp, en later
de Iamilieportretten.
Ongetwijfeld zal dat alles er zijn geweest; de Ijselsteden

waren rijk en er zijn nog namen bekend'van "beeldsniders",
.mialers", "printers" en glasscrivers". Vooral in de late
middeleeuwen en begin 16de eeuw werkten die kunstenaars
niet alleen voor de kerken en kloosters en hoeqqeplaatsten.

Waar is al dat schoons gebleven? Opgegaan in de onrust
der tijden, verspreid her- en derwaarts. Bij de godsdienst
beroeringen en belegeringen werd het vernield of gestolen, bij
de uittocht van koopmansgeslachten (door de verzanding van
de IJ sel elders hun zaken vestigend) verdween het uit deze
streken, door de verarming van de IJ selsteden werd het ver
kocht en verkwansdd.

Het aardse lot! Zeker, maar Ihet valt tooh te betreuren dat
er, zelfs in overheids bezit, zo goed als niets van is behouden ..
Zelfs uit de latere 17de eeuw is er b.v.b, in Deventer van de
beroemde Ter Borqh, die er jarenlang werkte, slechts een
groot doek in .het gemeenteihuis, En Kampen bezit van zijn
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eveneens beroemde Avercamp's slechts een schilderij, namelijk
van Barend, de neef van de grote "Stomme van Campen", 1)
Toch heeft Kampen het voorrecht nog enkele schilderijen

te bezitten van 16de eeuwse schilders, van de Maler's en van
Mechteld toe Boecop, de schilderes. Zij hang en tegenwoordig
in de regentenkamer van de Gast- en Proveniershuizen en
zijn afkomstig uit diverse oude Kamper instellingen zoals het
Heilige Geestgasthuis, de Armenkamer en vermoedelijk ook
de toe Boecopsvergadering, Bij deze schilderstukken hangen
ook de drie grote panel en van laatstgenoemde schilderes, een
"Aanbidding der herders" en twee het "Laatste Avondmaal'
voorstellende.
Deze Mechteld toe Boecop was een merkwaardige figuur

in de 16de eeuwse schilderwereld. Was het al een zeldzaarn
held, in die tijd, dat een vrouw, en nog wel een getrouwde
vrouw met een gezin, zich een volgelinge van St Lucas noern
de, nog curieuser was het dat een adellijke dame de schilder
kunst beoefende. Zij was namelijk een jonkvrouwe Van
Liohtenberqh, doohter van het bekende Utrechtse gesiacht
Van Lichtenberqh. Ook haar vader Gerrit van Lichtenbergh
was "in de conste bedreven": hij was gIasschiider en aIs zo
danig ingeschreven in het Utrechtse qilde. Ongetwijfeid zal
zij van hem het eerste onderricht hebben genoten, missc'hien
later van Jan van Scorel of J\tlaarten van Heemskerk, de be
roemde Utrechtse meesters; zeker zal zij door hen beinvloed
zijn.

Omstreeks 1545 trouwde zij met Egbert toe Boecop, broe
der van de bekende Kamper burgemeester Arent toe Boecop,

, en kwam toen in deze stad wonen. Daar in Kampen vond
zij weer een kunstzinnig milieu; de schildersfamilie Maler was
er en de Toe Boecops zullen zeker kunstzinnig zijn geweest,
Het is dan ook te begrijpen dat twee dochters van haar,
Margriet en Cornelia, later ook schilderden.
Heeft zij zich in lhaar eerste huwelijksjaren hoofdzakelijk

aan haar groeiend gezin moeten wijden of heeft zij zich, als
lid van de deftiqe familie Toe Boecop, minder in het openbaar
als schilderes laten gelden? Zij zal wel uit liefde voor de

1) Scdert kart heeft de stad Kampen een schilderij van Hendrick
Avercamp in bruikleen (noot redactie).
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kunst hebben gewerkt en niet als "meesterse" zijn opqetre
den; maar het is opmerkelijk dat uit haar eerste huwelijksjaren
geen werk bekend is.

Een van de AvondmaIen is wel gedateerd in 1547, maar
hierover straks wat naders.

Een portret van Maria van den Boehorst is bekend uit 1566.
Dan is er de Aanbidding van 1572 en het AvondmaaI van
1574.
AIs wij in de regentenkamer van het Gast- en Proveniers

huis, waar heIaas voor sehilderijen geen gunstige belichting
is, de drie grote paneIen (ongev. 80 x 200 em) van MeehteId
toe Boeeop aandaehtig beschouwen, vaIt het ons op dat de
sehilderkunstige waarde van .de "Aanlbidding der herders"
aanmerkelijk minder is dan die van de beide Avondmalen.
Er is iets mats en droogs in diet schilderij dat niet verrnaq te
boeien, De Iiquren, waarvan de engeIen nog het meest be
vredigen, hebben iets stijIs, eonfessioneels en de aIgemene toon
van het paneel doet wat grauw en somber aan. Het boven
gedeelte duidt op invloed van haar vader; zo zou een gIazenier
engeltjes in de lueht sehilderen. Dr Hogewerff heeft o.a. ook
deze bezwaren tegen het sehilderij en spreekt van een "mat
opus" (Noord Nederlandse sehilderkunst IV). Het paned
dat reehts naast de schouw hangt, is voIuit gesigneerd:
Meehteld van Lichtenbergh anders toe Boeop m'a fait ran
1572.
Aan de andere kant van de sehouw hangt het Avondmaal

dat met 1574 gedateerd is: "Meehteld van Ligtebergh, Anders
genant toe Boeop. Me fecit ana 1574". Dadelijk treft, in ver
gelijking met de "Aanbidding" de sterkere compositie, de
bredere sehilderwijze. Evenzo bij het andere Avondmaal, van
1547, dat midden op de zijwand van de kamer hangt.
Bij een eerste besohouwing valt vooral het verschil van de

achter- en voorgronden op. De Christus, met een nimbus
ornstraald en een beker in de hand houdend, zit op het ene
sehilderij (1574) onder een soort baldakijn. Ter weerszijden
hiervan 'hangen wapensehilden; links boven het wapen toe
Boecop, daar onder verrnoedelijk dat van de fam. Staal;,
rcohts boven het wapen Liehtenberg:h, en onder zal het wapen
van de Iam. Vreeze of V rieze zijn. De figuren op de voorgrond
zitten op een lange bank die het schilderij afsluit.
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" Op het Avondmaal van 1547 is in de achterqrorid een door
kijk op ten Italiaans aandoend landschap, waarop de geschie~
denis van de gevangenneming van Christus in de hof van
Gethseinane is "afgebeeld. "De Christus, nu zonder nimbus,
reikt Judas het brood en nu zijn de Iiquren op de voorgrond
ten voeten uit' geschilderd. .

Maar opmerkelijk is Ihet hoeveel de beide schilderijen
gemeen hebben. Op de tafels komen dezelfde schalen voor:
hetzelfde glas, dezelfde lepels, gelijk gevouwen servetten
over brood en houten bordjes, ja een zelfde mes in de zelfde
stand over een ge!ijk broodje. En dan de precies gelijke
koppen, zelfs gelijke groepen van discipelen die op beide
pane!en te zien zijn. '

Mr G. P. Rouffaer beschreef in Oud-Hollarid 1887 uit
voerig het werk van Mechteld toe Boecop en gaf tevens haar
genealogie.

Hij ziet in het Avoridmaal van 1547 een sterke invloed van
Jan van Score!' Het zou dan ook niet onmogelijk zijn dat
Mechteld een leerlinge is geweest van v. Score!, maar dan na
1523 toenv, Scorel weer in Utrecht was. Toch is er ook, b.v.b.
in de handen, invloed van Maarten van Heemskerk te be
speuren. Twee koppen doen ook aan deze meester den ken,
maar 'het landschap in de doorkijk is weer Scorel-achtiq.

In de Aanbiddinq der herders vindt Rotiffaer de invloed
van de bovengenoemde meesters vee! zwakker geworden; het
geheel is harder en koeler van toon.

Het Avondmaal van 1574 zou zonder enige invloed van
v. Score! zijn, maar geheel onder die van Maarten van Heems
.kerk. Het panee! is kalmer van kleur, bruiniq-qrauw, wat
rossig, en het heeft het theatrale van V. Heemskerk.

Aldus de mening van Mr Rouffaer .
.Een :halve eeuw later, in zijn magistrale werk "De Noord

Nederlandsche schilderkunst (deel IV blz. 439) bespreekt,
Dr Hoogewerff de zelfde werken van onze Mechteld toe
Boecop. Maar hoe verschilt zijn mening, vooral wat datering
betreft, met die van Mr Rouffaer!

Dr Hoogewerff denkt dat Mechteld aanvankelijk als portret
schilderes is begonnen en noemt het portret van "een Abdis"?
Het is eehter het portret van Maria van den Bochorst (echt
genote van rtdder Jan Pieck ) nu in 't bezit van Mr G. C. D.
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Baton van .Hardenbroek.te Dell Haaq;
De Aanbidding van 1572 kanthi] niet zo erg bewonderen

en noemt net, zeals eerder gezegd, "een mat' opus". ;Hij vindt
dan ookdat ze'in de daarop volgende jateIV·hatdhee.ft ge~
studeerd. daar Iiaar ,.beide Avondmalen van 1571:" aanmerke
lijk.beter zijn:
-Voigens Dr Hoogewetffsluit :het Avondeiaal met de balda

kijn aan bij de plaatselijke school van' Jatob Maler. die haar
denkelijk geholpen zal hebben. De ChristusJigutft met nimbus,
het still even op de tafel, en 'het roestige coloriet konden van
Maler zijn.. Het is echter duideltjk gesigneerd:" .,Methteld 'van
Ligtebergh Anders genant to Bocop Me fecit .ano 1574"
Het andere .Avondmaal, vervolgt Dr. H., is ,gehed andets,

maar ook gewaarmerkt: Mt. Boecop. Anno: ..... .Er staat 1547,
maar naam en jaartal zijn ill Iatere jaren .overge<haald: lien
oude inventaris plaatst het paneel ook in IS7A. .

lien wel zeer vrijrnoediq gezicihts;punt, dat Dr. H. als volqt
motiveert: Door critiek of onvoldaanheid heeft' Mechteld het
opus geheel willen overdoen, De panelen tijn tot op een
centimeter na gelijk van grootte, de stillevens op de tafel vrij
wel hetzelfde, de groepering van de Hgu:r:en is haast gelijk,
ook de gelijkenis is vaak treffend. ' ' ",

Tach is er, evenals in de beide .achterqronden; iets geheel
anders in de beide voorstellinqerr. van: heth!Ifde onderwerp.
Hier is Christus zonder nimbus: zo schilderden Michiel Coxcie,
Wilem Key en Lambert van Noort te .Antwerpen. De voorste
figuren zijn opqeheven ten voeten uit; dit is Anwerps! He:t
landschap is Brabants en aan Mathijs de Cock ontleend. De
ouderwetse pronk .van wapenschilden is weg, alles is "moder,.,
ner", "up to date". Mechteld heeft "een douw". gekregen uit
Anhverpell! '

Op deze wat visioenaire gedachtert' van Dr H. vraagt men
zich dadelijk af: is Mechteld in Antwerpen geweest?

Maar daar geeft Dr H. een even fantastisch antwoord op,
en wel dit: V66r de toe Boccop's in Kampen kwamen, hebben
zij in lilburg een 1'01 gespeeld en later nag betrekkingen met
deze stad onderhouden. Een Elburgs schilder. Hansken van
Elburgh genaamd, heeft in Antwerpen gewerkt in de om
geving van Frans Floris. Die Hansken lheeft o.a. een altaar
stuk gemaakt vooc het viskopers alta at in de O.LVr. kerk

151



aldaar. Het tweede Avondmaal van Mechteld (dus dat met de
doorkijk op een landschap) heeft punten van overeenkomst
met dat altaarstuk, o.m. de drie hoofden op een rij tegen een
donkere achtergrond. Heeft die Hansken, aldus Dr H. later
zijn geboorteplaats weer eens opgezocht en is hij zo in aan
raking gekomen met de toe Boecop's, heeft hij zodoende de
"ktinstztister" Mechteld ontrnoet, met haar gesproken over dat
wat hen beide ter harte ging en ......
't [a, o.i. even mogelijk als onmogelijk.

Bij een rustige beschouwing van de drie schilderijen van
Mechteld toe Boecop valt ons de rnindere kwaliteit van "de
aanbiddinq der 'herders" dadelijk op. Er is wat stijfs in de
compositie, wat dors in de toon en kleur, het mist een inner
lijke bewoqenheid van de figuren. -

Als we de datering van de beide avondmalen voor juist
aannernen, is het wel te zien dat Mechteld grote vooruitgang
maakte in dat van 1574. De kleur is voller, de aIgehele toon
is mooier, hoecwe! het .eigenaardige "roestige coloriet" van
Maler er in te herkennen is. De compositie is vee! beter, de
expressie der koppen veel krachtiger, vooral die van de
Christusfiguur. In de houding en de gebaren der discipelen is
iets emotioneels dat het geheel een dramatische kracht 'geeft.

Het is alsof Mechteld hier het Evangelie van Lucas heeft
gevolgd, en wij zien de momentenvastgelegd waarop Christus
sprak: "Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed
hetwelk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgenen
die mij verraadt, is met mij aan tafeI. ..... " en 20 voort tot en
.met: "En zij begonnen onder elkander te vragen, wie van
hen het toch mocht zijn die dat doen zoude",
Bewogenheid is een van de eigenschappen van dit schilderij.

Het Avondmaal, gedateerd 1547, treft ons ook door veel over
eerikomsten in figuren, groeperingen en gebruiksvoorwerpen
op de tafel. Tot in onderde1en soms z6 gelijk dat men zou den~'
ken dat ze met 'n calquer van het ene op het andere schilderij
(die tot op.een centimeter even groot zijn!) zijn overgebracht.
Let b.v.b. eens op de tafel met het glas, de schaal, het bordje
met mes, het broodje met het rnes, de gevouwen servet over
brood, de lepels, het bordje met gevouwen servet. En dan de
handen van de [udasfiquur, van de discipelen links naast de
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Meehte!d toe Boeeop: Laatste Avondmaal. 1547 (?)
(paneel 187 x 2031/2 eM.)



Mechteld toe Boecop : Laatste Avondmaal, 1574
(paned 186 x 203 eM.)



Ohristus, en van die drie rechts daarnaast, precies tot in de
onderdelen!

Alleen de kleur van hun gewaden verschilt; trouwens de
gehele toon is anders, het roestige van Maler is weg, het is
Irisser. voller van kleur, het doet "jonger" aan. En we vmgen
ons af hoe het mogelijk is dat 'het schilderkunstig vermogen
van Mechteld, die dit paneel volgens daterinq in 1547 moet
hebben geschilderd, in vijf en twintiq jaar tijds is afgezakt tot
dat waarmee ze in 1572 de Aanbidding schilderde. Was de
datering andersom, het zou voor ons begrijpe1ijker zijn.

Zou Dr Hoogewerff dan gelijk hebben in zijn bewering dat
de Avondinalen vrijwel in dezelfde tijd (1574) zijn gesc\hil~
derd? Veel van zijn argumenten zijn voor ons aanvaardbaar.
Baldakijn en wapenschilden van 157'4 do en "ouderwets" aan,
de algemene toon van 1547 eohter "moderner". De Christus
zonder nimbus, de voorgrondse figuren ten voeten uit, de door
kijk met het landschap, zijn vol gens de opvattingen van de
toonaangevende Antwerpse schilders omstreeks 1570. De
datering ...... , ja de datering; konden we maar bewijzen dat
deze niet goed is. Dr Hoogewerff spreekt van een inventaris
waar het schilderij ook in 1574 heet geschilderd, maar op het
Kamper archief is van deze inventaris niets ibekend.

Volgens Mr Rouffaer zou het Avondmaal van 1574 vroeger
dicht boven een kachel hebben gehangen, zodat aan de onder
kant de verf gebladderd was. Ais we de plaats van daterinq
goed bekijken zien we dan ook een groot aantal bijschilde
ringen op de zeer dun versleten verflaag en het valt ons op
dat de signatuur en datering opmerkelijk gaaf zijn in vergelijk
met de naaste omgeving daar van.

Dan is er in de cijfers der jaartallen nog iets opmerkelijks:
de 16de eeuwse 5 had nog de oude qotische s-achtiqe
vorrn en niet die met aan de ibovenkant het naar rechts gerichte
vlaggetje; dit is laat 16de eeuws en daarna. Nu hebben de
jaartaUen 1572 en 1574 nog een s-vormiqe vijf, 1547 niet
maar een vijf "met een vlaqqetje". En als we dan weten dat
in de lSde en 19de eeuw men, zonder enig gewetensbezwaar.
bij een "opknappertje" de signatuur "duidelijker" rnaakte, dan
voelen wij toch zeer veel voor Dr Hoogwerff's mening dat de
daterin q eehs verkeerd is overgeschilderd. Jammer dat bij de
laatste restauratie daarnaar geen onderzoek is gedaan met
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kwartslamp of rontqenfoto.
Ook vragen wij ons at, als de dateringen juist zijn, of het

wel.moqelijk is dat een schilder, en in dit geval een schilderes,
na 27 jaren, wat grootte, cornpositie, Hguren en details betreft,
zfch zo zou herhalen als hier 'het geval is.

Er is eohter nog Iets anders dat de ene datering van 1547
onwaarschijnlijk doet lijken. Naast de uiterlijke verschillen met
baldakijn en wapenschilden en de fond met doorkijk op het
landschap (let weI: de cannalures van de omlijsting zijn het
zelfde als die van de vreemd aandoende zuil onder het staldak
or "de aanbiddinq der herders") en verder de Christus met
en zonder nimbus, en de Iiquren op de voorgrond a1 of niet
ten voeten uit, is er nog een ander, in onze ogen een diep
qaander, verschil tussen de beide panelen. Het is het verschil
in sfeer en innerlijke, reliqieuse levenshouding die uit de
schilderijen spreken,

Op het Avondmaal van 1574 is de met een nimbus omgeven
Christusfiquur als iets alleenstaands in de schilderi]. Er is bijna
ids als een heerser in deze figuur. In de ene hand een soort
miskeIk houdend, de andere in een zegenend qebaar ver
heffend, de blik als visioenair afweeiq voor zich gericht, ver
kondigt hij wat. Hij is in heiligheid verheven boven de
bewogen discipelen waarmee hij niet een directe gemeenschap
heelt.

Hoe sterk spreekt die sfeer van gemeenschap uit het Avond
maal van 1547! Hier heeft de Christusfiguur (zonder nimbus)
iets mild-rnenselijks, hier is hij in gemeenschap met zijn
discipelen, rhier is het de dienende en zich gevende Ohristus:
"En als zij aten, nam Jezus brood, en als hij gezegend had, brak
hij het, en gaf het hun en zeide: neernt, eet, dat is mijn lichaam"
(Marc. 14 : 22).
Hoewel dominerend, is de Christusfiguur opgenomen in de

gemeenschap met de discipelen, de directe gemeenschap die
het jonge protestantisme zich met de Christus voorstelde in
de nieuwe geloofsvorm. Dit is, in onze ogen, weI het grootste
versohil: het Avondmaal van 1574 doet behoudend, dus rooms.
dat van 1547 "progressief" of protestants aan.

Is hier Mechte1d toe Boecop, rnisschien onbewust, innerlijk
meer protestants gericht dan rooms? Als het zo is, dan zal
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dat zeker nog niet in 1547 zijn geweest. In deze jaren had de
ontwakende hervorming nog te veel excessen die' bezadigde,
deftige burgers tot tegenstanders, zo niet tot vijanden maakten.
In Kampen waren het o.a. de wederdopers die er beroering
brachten en de toe Boecop's, trouwe zonen der kerk, zullen
ongetwijfeld de dwalingen van deze secte hebben afgekeurd.
Maar later, toen de springvloed van het rrieuwe gelooEwas

uitqeebd, groeide in Kampen gestaag de groep aanhangers
(hetzij openlijk of in 't verborqen ] van de .meie reliqie", In
de zeventiger jaren was de vervreemding van de oude kerk
zo sterk dat de geestelijkheid bij de magistrat er op aandrong
daarteqen maatregeIen te nemen. 1)

Zou Mechteld toch van Hansken Van Elburg verhalen
hebben gehoord over Antwerpen, over de schilderkunst, maar
ook over de Hervorming die daar aI eerder dan in 't Noorden
zroh had geopenbaard? Zou MechteId. de kunstenares, dus
de ruimer denkende, de nieuwe denkbeelden van kunst en
geIoof hebben aangevoeld en op haar wijze daarvan hebben
getuigd?
Zou Mechteld misschien al ...... ?

De kunsthistoricus wil graag zekerheid en verklaring. Ook
in.het geval Mechteld toe Boecop. Zij heeft getracht het grote
gebeuren van het Iaatste avondmaal in beeld te realiseren. In
welke mate zij hierin geslaagd is, was en zal door de .tijden
heen veel beIangrijker zijn. De schilderijen zijn niet van de
allerhoogste schilderkunstige waarde; er is o.a. op de Aan
biddinq met de doorkijk iets vreemds in de perspectivische ver
houding van het tafeIvlak ten opzichte van de omzittenden.
En hoe is MechteId, die toch zeker tijden lang aan zo'n stuk
van formaat heeft gewerkt, het ontgaan dat ze de figuur links
op de voorgrond aan het linker been e'en rechtervoet en aan
het rechterbeen een linkervoet heeft gegeven?

Maar ondanks deze onvolkomenheden hebben de panelen
hun artistieke, religieuse en Ihistorische waarden. Kampen kan
er .trots op zijn.

Deventer, Augustus 1953. Herman KorteIing.

1) Zie het artikel van S. Elte in Verslagen en Mededelingen van de
Vel'. voor Ov. regt en gesch. 67ste stuk, blz. 113, "Kampen van Rooms
katholiek tot Calvinistisch".
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