
Mechteld toe Boecop
en haar ltaltaanse relaties

door
Susanna G. Steltman.

De zestiende eeuw is de poort, die doorgang verleent van
de Middeleeuwen naar de nieuwere historic. Het is een tijd
van warrelinq en als meest op de voorgrond tredend feit is
er de Hervorming met als noodzakelijk gevolg: de godsdienst~
borlogen. Spiegelt zich dit ook af in de kunst? Eniqermate,
maar niet overwegend. De schilderkunst voIgt nog de tradi
tie, zij inspireert zich hoofdzakelijk op de re!igieuze onder
werpen, al valt niet te ontkennen, dat zich bovendien een
portretkunst en een weergeving van andere profane onder
werpen heeft ontwikkeld.
Het is met deze uitbeelding der traditioneel bijbelse en alle

gorische onderwerpen een merkwaardig geval, dat niet ieder
een zich duidelijk voor ogen stelt. De roerende narvieteit ener
vorige pericde, die men "de primitieven" noernt, wordt in een
snel verloop verlaten. Men zoekt een levensechter voor
stelling en moet daarbij toch onvermijdelijk de fantasie te
hulp roepen. Hoe kan de Boodschap aan Maria, de Aan
bidding der Herders, de Kruisiging (om hier maar enkele,
steeds weer ter hand genomen onderwerpen, te noernen )
zich hebben toegedragen?
De schilders kijken bij clkander op het dock. Zij kopieren

elkaar, al dan niet met wijzigingen in de structuur. Wat wij
heden ten dage met "brutaal plagiaat" zouden besternpelen,
was toen volstrekt aanvaardbaar; men stond het elkander
gaarne toe. Dit is dan ook de wijze, waarop wij het werk
moeten bezren. dat Kampen heeft weten te bewaren van de
schildcres Mechte!d toe Boecop, waarop het zo terecht trots is.

Niet aileen in de grootste Nederlandse steden, die tevens
voor hun kunstbezit musea hebben gesticht, maar ook in de
tweede rij: in Dordrecht, Breda, Nijmegen, Kampen, Haarlem
en nog andere vindt men schilderijencollecties van de qroot
ste betekenis, die nog een functionele taak hebben bij de
opluistering hunner grote en belangrijke openbare gebouwen,
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stadhuizen, weeshuizen, regentenkamers, enz. De kunst van
vervlogen eeuwen is er blijven leven in haar oorspronkelijke
doelstelling en dit is belangrijker dan men wellicht zou menen.
De Gast- en Proveniershuizen te Kampen gaan hierin met
ere mee. Van deze Mechteld toe Boecop bezit men hier drie
schone werken: de Aanbidding der Herders en twee panelen
met de voorstelling van het Laatste Avondmaal.

Wie was deze Mechteld toe Boecop? Als Mechteld van
Lichtenbergh werd zij te Utrecht geboren in de eerste helft
der zestieride eeuw, maar de juiste datum is ons onbekend.
Haar vader was de glasschilder Gerrit van Lichtenbergh,
die bekendheid verwierf als deken van het zadelaarsgilde,
waarbij ook de schilders waren aangesloten. Men maakte
van Overheidswege zulke vreemde cornbinaties, omdat men
geen uitbreiding der gilden wenste. Ze werden namelijk te
machtig. Haar moeder was Cornelia de Vooght van Rijne~
velt.

Het is wel zeer aannemelijk, dat Mechteld zich onder de
leiding van haar vader in de schilderkunst zal hebben be
kwaamd. Utrecht was toentertijd een belangrijk centrum voor
de schilderkunst; hier woonde sinds eind 1524 (met een
korte onderbreking in 1527 te Haarlem) de schilder Jan van
Scorel. Hij had voordien vele jaren doorgebracht in Italie
(1520-1524) en had zelfs het Heilige Land bezocht. De
Nederlandse paus Adrianus VI benoemde Jan van Scorel tot
conservator van de verzameling beeldhouwkunst van het
Belvedere.

Er bestaat een grote kans, dat Mechteld, die in Utrecht
opgroeide, contact heeft gehad met deze grote schilder, die
de vormgeving van de Italiaanse Renaissance naar ons land
heeft gebracht. Hoogstwaarschijnlijk zal zij Van Scorels werk
en ook dat van zijn leerling Maerten van Heemskerck uit
eigen aanschouwing hebben gekend. Het heeft haar ong e
twijfeld bei'nvloed.

Omstreeks 1545 huwt Mechteld ver van haar woonplaats,
in Kampen, met Egbert toe Boecop, die een broer was van
de bekende Kamper burgemeester Arent toe Boecop. Er is
uit de eerste jaren van haar huwelijk geen werk bekend,
mogelijk heeft zij een tijdlang de penselen laten rusten. Maar
later is zij toch tot de kunst teruggekeerd.
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In de Kamper Almanak heeft de heer H. Korteling een
interessant artikel do en opnemen, gewijd aan de schilder
stukken van Mechteld toe Boecop in de Gast~ en Proveniers
huizen, met vermelding van de over dit onderwerp bestaande
literatuur. De minste aandacht schenkt de schrijver aan het
vroegste stuk der schilderes, de Aanbidding, dat uit 1572
dagtekent. Korteling noemt de schilderkundige waarde hier
van minder dan die der panelen, die het Laatste Avondmaal
voorstellen. Evenals Dr. G. J. Hoogewerff (in: "Noord~
Nederlandse Schilderkunst") noemt hij het een wat mat en
droog stuk 1) .
En inderdaad steekt het met zijn grauwe toon en met zijn

sobere kleuren sterk af bij de zo kleurige en warm getinte
voorstellingen van het Avondmaal. Ik ben echter van mening,
dat men steeds een kunstwerk op zichzelf moet beschouwen
en niet in vergelijking met andere werken, die ieder hun
eigen waarde hebben. Wei wordt natuurlijk in ons de vraag
wakker: hoe k6mt het, dat Mechteld in dit schilderij haar
coloriet zozeer heeft teruggedrongen?
Men dient daarbij wel in het oog te houden, dat de kunste

nares gepoogd heeft de indruk te geven van een nachtelijk
tafereel. Maar er vaIt hierover meer te vermelden. In het
afgelopen najaar, bij een bezoek aan de Gast- en Proveniers
huizen, viel mijn aandacht op deze Aanbiddinq der Herders.
juist doordat het zulk een afwijkend kleurengamma vertoont.
Het werk doet sterk Italiaans aan, zodat de gedachte in mij
opkwam: aan welke Italiaanse meester zou Mechteld toe
Boecop deze voorstelling hebben ontleend? Het zij nogmaals
met nadruk betoogd, dat zulk een .xmtlenen" algemeen gang~
baar was, de grootste schilders dier tijden hebben het gedaan
en met een gerust geweten.
Op het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

was Dr. W. R. Juynboll van mening, dat Mechtelds werk
moest zijn geschilderd naar het voorbeeld van een Italiaanse
manierist. Men weet, dat men onder de manieristen de na
volgers verstaat, die met meer overdrijving dan bezieling de

1) H. Korteling: Merkwaardige schilderijen van een 16e eeuwse Kamper
schilderes (Kamper A1manak 1953-'54, blz. 147-156).
C. J. Hoogewerff: De Noord-Nederlandsche schilderkunst, deeI IV,

bIz. 441.
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vormgeving van hun grote voorgangers hebben overgenomen.
Die dus schilderen "op de marrier" van beroemde meesters._
En verder speurend, stootte ik op een Aanbidding der Herders
van Angelo Bronzino, waarvan het origineel in het museum
van Boedapest is te vinden. Hoe kon Mechteld dit werk heb
ben gekend?

Nader onderzoek en de bestudering van de catalogus van
het Museum van Boedapest bracht aan het licht, dat de
samensteller van deze catalogus afwist van het bestaan van
het schilderij van Mechteld toe Boecop in Kampen. Ook hij
vermeldt de grote gelijkenis. Deze Angelo di Cosimo di
Mariano. genaamd Bronzino werd in 150'3 geboren in Monti
celli, een voorstad van Florence. Hij overleed in 1572 aldaar.
Hij was een leerling van Jacopo da Pontormo en beiden
waren manieristen. Het is niet aan te nemeri, dat deze Itali
aan en de Kampense schilderes elkaar of elkaars werk
zouden hebben ontmoet.
Er is echter nog iets anders: er is van Bronzino's schilderij

een gravure gemaakt door Giorgio Ghisi, een Italiaans gra~
veur en kopiist, vermoedelijk geboren in 1520 te Mantua en
gestorven aldaar anna 1582. In Rome heeft hij in de Sixtijnse
Kapel copieen gemaakt, o.m. naar de Sibyllen en het Laatste
Oordeel van Michel Angelo en naar De- School van Athene
van Rafael. Hij was dus - evenals Bronzino - een tijd
genoot van Mechteld toe Boecop.
Deze Ghisi heeft ook in Antwerpen gewerkt in het atelier

van Hieronimus Cock. Wij beginnen hier dus het verre
Kampen al wat naderbij te komen, Cock heeft Ghisi ontmoet
bij zijn bezoek aan Rome, dat ergens in de buurt van 1546
of 1548 moet zijn geweest en hij heeft hem waarschijnlijk
uitgenodigd, naar Antwerpen te komen. Hieronymus Cock
werd ornstreeks 1510 te Antwerpen geboren en was een
schilder en graveur en bovendien uitgever. Hij stierf in
1570.
Deze Cock had toentertijd een wereldberoemde uitgeverij,

"De Vier Winden" genaamd en een der rijkste ateliers van
Antwerpen, waar gravures werden vervaardigd o.a. naar
werken van Italiaanse meesters. Door de verspreiding van
deze met de grootste zorg tot stand gekomen gravures, kon
den de schilders der lage landen kennis nemen van de
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nieuwe Italiaanse kunstopvattingen. Ook heeft Cock vaak
Maerten van Heemskerck tekeningen laten maken voor zijn
gravures.

Toen nu Mechteld toe Boecop opdracht kreeg, een Aan
bidding te schilderen (want zulke werken zijn in die tijden
bijna altijd slcchts door een opdracht tot stand gekomen),
heeft zij waarschijnlijk de gravure van Ghisi gekend en
tot voorbeeld genomen. Men moet dus aannemen, dat zij
slechts uit de tweede hand he eft kennis genomen van het
oorspronkelijke werk van Bronzino.

Er bestaat bovendien nog weer een copie van deze gra~
vure, afkomstig van de hand van een anonymus. Op deze
copie ontbreken alle inschriften, die Ghisi had aangebracht:
"ANGELO BRONSINI FIORENTINO INVENT. H.
COCK EXCUD 1554" (links) en "GEORGIUS GHISIUS
MANTUANUS f. MDLIII", wat dus een bronvermelding
inhoudt. Terwijl de onbekende kopii'st niets anders vermeldt
dan "ROMAE EX TYPIS. Ant. Lafrer v" 1). Beide qe
noernde gravures zijn aanwezig in het Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam.

Helaas ontbreekt bij Ghisi's gravure het bovenstuk met
het landschap en de lucht. Deze gravures zijn afgedrukt op
twee platen, wat noodzakelijk was door het grote formaat.
Het origine1e schilderij van Bronzino meet 65 x 46.5 ern
en zo op het oog is de prent van dezelfde afmeting. Het
schilderij van Mechteld toe Boecop is veel groter: ongeveer
90 x 150 cm.·
Bij onderlinge vergelijking van Mechteld's werk en dat

van haar Italiaanse voorgangers, wordt men terstond getrof~
fen door de grote overeenkomst. Maar haar schilderij is het
spiegelbeeld van dat van Bronzino. Dat Mechteld alleen de
prent heeft gezien, is duidelijk. Zij heeft daardoor .gewerkt
in een wat harde tekenachtiqe manier en met weinig kleuren.
Er zijn geringe veranderingen in de figuren te bespeuren.
De oude herder links (van ons uit gezien) is bij Mechteld

1) links: "Angelo Bronzini de Floretijn (de maker van het schilderij).
H. Cock heeft het uitgegeven 1554". rechts: Geotgius Chisius de Mantu
aan heeft het vervaardiqd 1553". Onbekende kopiist: "Te Rome uit de
drukkerij van Ant. Lafrert" (Antonio Lafreri, uitgever. - Orgelet 1512 -
Rome 1577).
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donker, hij is grijs van haar bij Bronzino. Volkomen anders
is het bovenstuk: een landschap met een stad, een nacht~.
hemel met Verkondiging en da~rboven: hernelse stralen.

Bet werk van Bronzino is zoetelijker. Hij geeft geen
nachthernel, maar een eHen blauwe lucht met lieve, zwevende
engeltjes. Er is op de achtergrond een berglandschap zonder
de stoHering van een stad. Dr. G. J. Hoogewerff merkt op,
dat de lucht in de schilderij van Mechteld met haar scherpe
lijnen (de hernelse stralen) en de wolkenlucht, duidelijk de
dochter van de glazenier valt te bespeuren. Maar kent: men
de gravure, dan blijkt, dat die hier werd nagevolgd en dat de
invloed van de graveur veeleer moet worden vastgesteld.
Het boeiendst zijn altijd de schilderijen, die ons zulke

vraagstukken voorleggen. Die ons nopen tot het stellen en
beantwoorden van vragen, opgerezen tijdens de beschou
wing. Wat Mechteld toe Boecop heeft verricht met de te
harer beschikking staande middelen, is zeer zeker onze be
wondering en ons onderzoek waard.
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