De Werken

van de F amiIie Maler
te Kampen.

In de Schepenzaal in het Oude Raadhuis te Kampen hangt
boven het Schepengestoelte een merkwaardig schilderij. Het
dateert uit de 16e eeuw en stelt de Goddeliike richter voor,
Het Laatste Oordeel over de mensheid uitsprekend.
Op de voorgrond ziet men vier naakte mannen en een
vrouw die verdoemd worden. Op de achtergrond links de
gelukzaligen, rechts wederom veroordeelden aan de ingang
van de hel.
Hoog op een wolk staat de Hemelse richter, de rechterhand
omhoog gehe.ven, de linker naar beneden gewend. Hij is omringd door Maria, heiligen en kerkvaders.
Mr J. Nanninga Uitterdijk, archivaris van Kampen, vestigde
in 1881 de aandach t op dit ongetwijfeld knap geschilderde
paneeI.
In een artikel, genaamd "Een Kamper schilder uit de 16e
eeuw" 1), begirtt Mr Nanninga Uitterdijk, die een kunstzinnig
man was, de belanqstellinq ie vragen voor een tweetaI grote
panelen, die hij in het toen nog bestaande Heiliqe-Geest-qasthuis te Kampen had aangetroffen.
Het ene paneel stelt voor Het Laatste AvondmaaI. Aan een
gedekte tafel zitten Christus en Zijn jongeren. Links op de
achtergrond brengt een slechts gedeeIteIijk zichtbare dienaar
het eten op, rechts op de voorgrond schenkt een zeer jonge
man wijn in de drinkbeker van een der discipelen. Tegen een
pilaar is een stuk wit papier bevestiqd waarop te lezen staat
"Anno domini MDLI]" en waaruit dus blijkt dat dit paneel
in 1552 geschilderd moet zijn.
1) Verslagen en Mededeelingen Overljsselsch Regt en Geschiedenis,
12e stuk (1881). bIz. 30-41
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Het andere paned bracht Mr Nanninga Uitterdijk. althans
wat de zin der voorstelling betreft, in moeilijkheden.
Aan een tafel zitten drie haveloos geklede mannen. De ene
steekt met zichtbaar welbehagen een hap eten in zijn mond,
de andere kijkt dankbaar op naar een goed geklede jongeling
die uit een kan zijn drinkbeker volschenkt, de derde vouwt
ontroerd de handen als een zwierige jongeman met een grote
schaal eten komt aansnellen.
Op de voorgrond kleedt een aanzienlijk heer een naakte
man. en voert een eenvoudige vrouw een stijf ingebakerde
zuigeling.
Rechts op de achtergrond ligt een vrouw ziek te bed. Zij
weigert een lepel pap. die een dame haar wil voeren, maar is
vol aandacht voor een heer, die woorden van troost spreekt.
Door de geopende deur links op de achtergrond zijn juist
vier personen binnen gekomen. een dame en een heer van
goede huize en een eenvoudige man (een zwerver?) met een
schamel geklede vrouw, die een reisstaf in haar hand houdt.
Buiten, door de deuropening heen, ziet men nog vaag hoe
een gevangene. achter tralies staande, door een bezoeker wordt
toegesproken.
Over de betekenis der voorstelling kwam Mr Nanninga
Uitterdijk tot klaarheid. Bier werden zes van de zeven Wer~
ken van Barmhartigheid
afqebeeld, en onder deze naam zal
het paneel dan ook bekend blijven staan.
Aangezien geen van beide panelen gesigneerd waren, interesseerde het de heer Uitterdijk zeer, wie wel de makers of
maker van deze kunstwerken geweest mochten of mocht zijn.
Snuffelend in de Stedelijke Rekeningen van Kampen. kwam
onze archivaris de voIgende post uit het jaar 1545 tegen:
..Item betaelt Ernst Maler over dat ordell boven dat gestoe1te
van den borgermeester ... XX h. p. st. br."
Dat ..ordell" (oordeeI!) ..boven het gestoelte van den borgermeester" kon aIleen maar betrekking hebben op het paned
boven het Schepenqestoelte in het Oude Raadhuis. Vast stond
door deze ontdekkinq dus wel dat Het Laatste Oordeel door
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een zekere Ernst Maler omstreeks 1545 geschilderd werd.
En daar Mr Nanninga Uitterdijk een grote overeenkornst
meende te zien tussen het laatst genoemde schilderij en De
Werken
van Barmhartigiheid in het Heilige-Geest-gasthuis.
sprak hij als zijn overtuiging uit, dat ook deze Werken van
Barmhartigheid
door Ernst Maler geschilderd werd, Over Het
Laatste Avondmaal rept hij echter geen woord meer: ook dit
paneel aan deze schilder toe te schrijven, gaat hem kennelijk
te verl
Een der resultaten van het onderzoek van de toenmalige
Kamper archivaris was. dat de Regenten
van het HetliqeGeest-qasthuis
overgingen tot restauratie van de door Nanninga Llitterdijk genoemde schilderijen; een andere. dat de
aandacht van de buitenwereld
gevestigd werd op de nog te
Kampen aanwezige 16e eeuwse sohilderijen.
In 1887 publiceerde Dr C. P. Rouffaer in het maandlblad
Oud-Holland
een artikel genaamd ..Vier Kamper Schilders".
Hierin besprak hij het werk van Ernst Maler. Mechteld to
Boecop. Bernard Vollenhove en Steven Duyven.
Zijn opmerkingen over Meohteld to Boecop, een tijdgenote
van Ernst Maler en de laatst genoemde Kamper schilders, die
inde
17e eeuw leefden, gaan we stilzwijgend voorbij. We
bepalen ons aIleen tot hetqene wat hij over Ernst Maler te
zeggen heeft.
En dat is heel veel,
Dr Rouffaer toont in de eerste plaats aan de hand van versc'heidene archiefstukken aan, dat de naam Maler. oorspronkelijk sleohts een toevoegsel bij de voornaam om het beroep aan
te duiden (malen - sohilderen}, in de 16e en 17e eeuw te
Kampen ook als geslachtsnaam voorkwam. Hf somt dan ook

verscheidene person en op. die tot de Iamilie Maler behoort
hebben in onze stad.
Verder bewijst hij dat Ernst Maler niet aIleen schilder, maar
ook hetbergier is geweest.
Hij is er van overtuigd dat, behalve Het Laatste Oordeel en
De Werken van Barmhartigheid. nog andere te Kampen be175

waard g~bleven 16e eeuwse schilderijen
meester zijn.

van de hand van deze

In dit verband noemt hij Het Laatste Avondmaal, door Nanninga Uitterdijk weI besproken, maar niet aan Ernst Maler
toeqeschreven, en een diptiek, 'hanqende in de regentenkamer
van de Gast- en Proveniershulzen, voorstellencle de H. Maagd
met her Kind en de H. Johannes met het Lam. Ondanks kleurverschillen, acht hij de stijlovereenkomsten tussen de schilderijen zo qroot, dat hij qeen ogenblik aarzelt ook in dezc schilderijen de Ihand te herkennen van de meester, die Het. Laatste
Oordeel boven het Schepengestoelte vervaardigde.
Hetzelfde kan, volgens Rouffaer. gezegd worden van een
drieluik, dat hij in de regentenkamer van het Grootburgerweeshuis hier ter stede bestudeerde.
Met middenpaneel van dit zeer interessante werk stelt
Christus voor als Kindervriend. De lui'ken aan de binnenzijden
1. de Heilige Paulus met een pelqrim, en 2. St [eroen voor
een lessenaar staande, met aan zijn voeten een knielende man.
omringd door vier knielende kinderen, waarvan een de letters
W.K. (weeskind) op de mouw draagt.
Llit de buitenzijden van de luiken blijkt dat deze triptiek
een memorietafel is. In dicht geslagen toestand laat het ene
luik reohts, geknield liggend aan de voeten van Mozes en
Christus. [ohan Evertsen zien, de stichter van het ZoeteNaarn-jezus-huis, waarvan het tegenwoordige weeshuis nog
een voortzetting is. Hij is omringd door een aantal eveneens
knielende weeskinderen. wederom te herkennen aan de letters
W.K. op hun mouw. Blijkens Ihet onderschrift overleed deze
Johan Evertsen op 7 Augustus 1554.
Links op de buitenzijde van het andere luik, knielen de
ouders van deze Johan Evertsen aan de voeten van Christus,
hier als de Goede Herder voorgesteld.
Uit zijn zeer gedetailleerde besc'hrijvingen blijkt, dat Rouffaer alle door hem genoemde schilderijen zeer nauwkeurig
onderzooht heeft.
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Ernst (7) Maler ~ DIPTIEK
Ver. Gast- en Pcoveniershuizen te Kampen
Paneel 1.40 - 0.54 M.
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Beter zel£s dan Mr Nanninga Llitterdijk.
Zo blijkt hem. dat de Kamper archivaris op De Werken van
Barruhartigheid
het jaartal 1548 over het hoofd heeft gezien.
Op het zwaard, dat aan de binnenzijde vim het rechter zij"
luik tegen de ta£el staat, ontdekt hij vlak onder het gevest op
de tripliek de letters A. I. Ook de grote kleurverschillen tussen

de schilderijen ontsnappen niet aan zijn aandacht.
Evenals Mr Nanninga Llitterdijk, ziet ook de heer Rouffaer
in de dienaar die op De Werken van Barmhartigheid het eten
opbrengt een zelfportret van de schilder, die dan Ernst Maler
zou zijn.
Ook op Het Laatste Avondruaal wijst hij een zelfportret van
de schilder aan, namelijk de knecht die links op de achtergrond
het eten opbrengt.
Wanneer Dr Rouffaer eens rustig zijn gedachten had laten
gaan over al deze door hem gevonden bizonderheden. welliciht
had hij zijn eindoordeel. dat zowel Het Laatste Oordee1 als de
diptiek en het drieluik werken van Ernst Maler zouden zijn,
niet uitgesproken.
Want merkwaardig is 'het dat de schrijver van dit, in vele
opzichten toch zo verdienstelijk artikel, zich geen enkel oqenblik verrast toont door het monogram A. 1.. voorkomende op
de triptiek, hoewel deze letters toch kwalik met de naam Ernst
Maler in verband gebracht kunnen worden.
De door hem zo juist opgemerkte kleurverschillen tracht hij
te verklaren door veranderingen van buiten af na de voltooilng
der panelen aan te nemen, en hij wijst op de mededelinq van
Nanninga Uitterdijk dat de panelen vroeger ten dele voor de
schoorsteen in de keuken van het Heilige-Geest~gasthuis hingen en dus door rook ge1eden kunnen hebben. Maar geen
woord over de grote stijlverschillen. die Mr Nanninga Llitterdijk reeds weerhie1clen Het Laatste Avonclmaal eveneens aan
Ernst Maler toe te schrijvenl
En tenslotte, waarom heeft Dr Rouffaer niet opgeruerkt dat
de zogenaamde zelfportretten van Ernst Maler op Het Laatste
Avondmaal en De Werken van Barmhartigheid. in wezen ver-
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schillende persoonlijkheden
weergeven? En toch zijn de schilderijen slechts vier jaar na elkaar ontstaan!
Na Rouffaer's publicatie in 1887 was het weer de beurt aan
Mr Nanninga
Uitterdijk om iets over de bewuste sohilderijen
en Ernst Maler te vertellen.
In 1909 schreef onze voormalige stadsarchivaris
een artikel,
waarin
hij aantoonde
dat Ernst Maler ook buiten Kampen
werkzaam
was geweest 2). Zo kreeg de schilder van Het
Laatste Oordeel in 1564 de opdracht een triptiek te vervaardigen voor de St Stephanuskerk
te Nijmeqen, en mocht hij
het gewelf van de kerk te Cranenburgh
versieren.
In dit zelfde artikel onderschrijfr
Mr Nanninga
Uitterdijk
de mening van Rouffaer dat ook de dipliek en de triptiek van
de :hand van Ernst Maler zouden zijn, maar spreekt nu zeer

openlijk zijn twijfeI uit of dit ook het geval is met Het Laatste
Avondmaal van 1552.
Na deze laatste publicatie bleef het lange tijd stil rondom
de Kamper MaIers. Op gezag van Dr Rouffaer nam men hier
ter stede algemeen aan, dat aIle in dit artikeI genoemde schilderijen het werk zouden zijn van de schilder Ernst Maler.
Een was er echter niet geheeI voldaan over de resultaten
van het onderzoek, ingesteId door Mr Nanninga Uitterdijk en
Dr Rouffaer.
Dit was Mejuffrouw C. J. Welcker. de opvoIgster van Mr
Nanninga Uitterdijk.
Na een uitmuntende studie over de Kamper schilders Hendrick en Barent Avercamp in 1933 gepubIiceerd te hebben,
begon zij zich daarna min of meer en pass ant. zoaIs uit haar
nageIaten papieren bIijkt. ook te interesseren voor de figuur
van Ernst Maler en aIle person en. die in de 16e eeuw hier te
Kampen de naam Maler droegen.
In 1938 werd haar aandacht getrokken door een artikeI van
Dr M. D. Henkel in Oud-Holland, waarin de schrijver de
2) Verslagen en Me.dedeelingenOverljsselsch iRegt en Geschiedenls.
25e stuk (1909). biz. 61-75.
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aandacht vraagt voor de werken van een houtsnijder
16.e eeuw. die het monogram A. 1. voerde.

uit de

Dr Henkel wijst er in zijn artikel in de eerste plaats op, dat
stylistisch deze enigszins raadse1achtige meester A. 1. zeer verwant is met de in Kampen werkzame Ernst Maler, en staaft
zijn bewering door op. de grote overeenkomst te wijzen tussen
De Werken van Barmhartigheid en een houtsnede van de
meester, Bet Laatste Avondmaal voorstellend, dat in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam bewaard wordt.
Maar er is nog iets anders dat op een 'relatie tussen de
meester A. 1. en Kampen wijst. Versoheidene ihoutsneden van
deze meester blijken gedrukt te zijn bij Peter Warners .rwoenende in den Witten Valek, in de Broederstrate toe Campen".
Het was natuurlijk een kolfje naar Mejuffrouw Welcker's
hand om eens te trachten uit te vinden, welke Kamper kunstenaar die meester A. I. wel geweest kon zijn.
Door het artikel van Dr Rouffaer wist zij af van de qeheimzinniqe letters A. I. op de triptiek in her Weeshuis, en Mejuffrouw Weleker was er zeker niet de persoon naar om dit
monogram maar achteloos voorbij .te gaan, zoals Rouffaer deed.
Onmiddellijk vermoedde zij verband tussen de monogrammist
A. I., die zulke knappe houtsneden maakte, en degene die de
letters A. I. op het luik van de triptiek pensee1de. En twijfel
kwam bij haar op of inderdaad Ernst Maler wel de schilder
van het kunstwerk in het Weeshuis genoemd mocht worden.
Kon de schilder van ,het drieluik niet identie.k zijn met de onbeken de meester A. I.?
In 1938 kreeg Mej. Welcker bezoek van de bekende kunsthistoricus Dr G. J. Hoogewerff. Deze was juist beziq een standaardwerk te schrijven over de Nbord~Nederlandes schilderkunst en bezocht in verband hiermee ook Kampen.
Hoever Mej. Weleker toen met haar onderzoek naar de
identiciteit van de meester A. I. gevorderd was, durf ik niet
te zeggen. Maar zeker is, dat tijdens dit bezoek een zeer
vruchtbare gedachtenwisseling over dit onderwerp heeft plaats
gehad tussen onze kundige archivaresse en de bekwame kunst179

historicus

Hoogewerff.

Het resultaat van deze gedachtenwisseling
werd openbaar
gemaakt in het vierde deel van zijn werk Over de NoordNederlandse schilderkunst 3), dat Hooqewerff tijdens de oor-

log publiceerde.
Is de laatste omstandigheid de oorzaak geweest dat niemand
in deze stad, bij mijn weten, eens de aandacht gevestigd heeft
op de buitengewoon interessante dingen, die Hoogewerff in
zijn fragment "De schilderschool te Kampen" zegt?
Na een zorgvuldige studie van de hier te Kampen aanwezige
16e eeuwsche schilderijen, kwam de schrijver ten aanzien van
de schilderijen, toeqeschreven aan Ernst Maler, blijkbaar tot
de volgende conclusies:
Aileen Het Laatste Oordeel en de dipliek in de Gast- en
Proveniershuizen mogen aan deze sohilder toegeschreven worden; zowel De Werken van Barmhartigheid, Het Laatste
Avondmaal en de triptiek moeten door een andere meester
vervaardigd zijn. Die andere meesters zouden dan volgens
Hoogenwerff zijn: Jacob Maler en zijn zoon Albert. Mej.
Welcker zal hem wel op het bestaan van deze laatste twee
Kamper schilders opmerkzaam hebben gemaakt.
Natuurlijk voerde een man als Dr Hoogewerff hiervoor bewijzen aan, en het is zeer interessant te lezen hoe hij tot deze
conclusie gekomen is.
AIs werklhypothese begint hij aan te nemen dat Jacob Maler
De Werken van Barmhartigheid schilderde. Hij vindt dit schilderij in opzet en structuur zo afwijken van Het Laatste Oordeel
en de diptiek, dat er geen sprake van kan zijn dat Ernst Maler
bet werk vervaardigde.
Hetzelfde kan voIgens hem gezegd worden van Het Laatste
AvondmaaI van 1552. Ook dit 'kan geen Ernst Maler zijn,
maar werd vermoedelijk in hetzelfde atelier als De Werken
van Barmhartigheid vervaardigd. Toch valt het ook Hooge".
werff op dat het, hoeweI van iets jongere datum, beslist minder
2)
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G.

J.

Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst.

van kwaliteit is dan De Werken van Barmhartigheid.
Lettende op het grote verschil dat er bestaat tussen de twee
schenkers die op de beide schilderijen
voorkornen, rneent de
schrijver daarom te mogen aannemen dat meester en gezel Het
Laatste Avondmaal schilderden.
Deze gezel was vermoedelijk
de zoon en vakgenoot
van
Jacob Maler. Albert [acobsz. Maler.
Aannemende
dat Jacob en zijn zoon Albert te zamen Het
Laatste Avondmaal van 1552 vervaardiqden, gaat de schrijver
nu dit werk eens vergelijken met een houtsnede van de raadselachtiqe meester A. 1. Deze houtsnede stelt eveneens een Laatste Avondmaal voor, is-ook in 1552 vervaardigd. ja draaqt,
evenals het werk van Jacob en Albert Maler. als randschrift'

de tekst uit Lucas 22!
En dat is nog niet alles! Daar is dezelfde gedekte tafel. en
de figuren juist er zo om heen geschaard!
De overeenkomst is te Irappant om toevallig te zijn, en
Hooqewerff durft al de meninq uit te spreken dat de monogrammist A. L verrnoedelijk identiek is met de Kamper meester
Albert [acobszoon Maler. Men bedenke hierbi] dat de j en i
vroeger dezeIfde letters waren.
De prod op de som meent de schrijver te kunnen geven
door nu nog bet drieluik in het Weeshuis in zijn onderzoek
te betrekken.
Het middenstuk, "Laat de kinderkens tot Mij komen", acht
hij onrniskenbaar van dezeIfde hand als De Wcrken van
Barmhartigheid. dus geschilderd door Jacob Maler.
De luiken zijn volgens hem iets anders van conceptie en
misschien van wat jongere datum. zodat we hier met werk van
zijn zoon Albert Jacobszoon te doen kunnen hebben. Het bewijs dat deze opvatting juist is. vindt hij op het blanke zwaard
dat op de binnenzijde van het linker luik geschilderd is. waar
even onder het gevest de letters A. I. zijn aangebracht.
Hoogewerff bouwt nu de voIgende hypothese op over het
ontstaan van het drieluik in het Weeshuis.
Jacob Maler kreeg de opdracht de triptiek te maken. Ze vias
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bestemd als memorie-tafel
voor de ouders Van de opdrachtgever: Johan Evertsen. Op gezag van Mej. Welcker verrnoedelijk, zegt Hoogewerff
dat uit de arohivalia van het Wees~
huis inderdaad gebleken is dat [acob Maler deze opdracht

ontving.
Jacob Maler voltooide inderdaad het middenstuk, maar om
~e een of andere reden schilderde zijn zoon Albert de voorstellinqen op de luiken. Om zijn werk van dat van zijn vader
te onderscheiden, bracht de zoon op het zwaard de letters A. 1.,
zijn monogram, aan.
Ook de zich buiten Kampen bevindende schilderijen, die
aan Ernst Maler toegeschreven werden, heeft Dr Hoogewerff
bestudeerd .
. Interessant is het te vernemen dat de schrijver van oordeel
is, dat de gewelfschilderingen te Cranenburqh beslist niet door
Ernst Maler geschilderd zijn, maar uit de 15e eeuw dateren.
Vermoedelijk verguldde de Kamper meester alleen de ribben
van het gewelf en werkte hij het reeds aanwezige lofwerk bij.
Eveneens aoht Dr Hoogewedf het zeer onwaarschiinlijk,
dat het portret van Georg Schenck van Toutenburgh, bewaard
in het Oudheidkundig Museum te Zwolle, door onze 16e eeuwse stadgenoot vervaardigd zou zijn.
Na het verschijnen van de heer Hoogewerff's boek, zijn er,
bij mijn weten, geen nieuwe publicaties meer verschenen over
de 'hier besproken schilderijen.
Zonder afbreuk te willen doen aan de kern van Hooqewerff's betoog, namelijk dat verscheidene schilderijen te Kam, pen, gewoonlijk toeqeschreven aan de meester Ernst Maler,
beter op naam gesteld kunnen worden van Jacob Maler en
zijri zoon ALbert, en dat de laatstqenoemde verrnoedelijk identiek is met de meester A. 1., wil ik toch voor, enkele opmerkingen beIangstelling vragen.
Kort qeleden zijn de bewuste schilderijen namelijk in het
Mauritshuis voortreffelijk gerestaureerd, waarna opnieuw de
aandacht van veIen op hen gevestigd werd.
-Ook over de familie Maler zijn meer Ibijzonderheden bekend
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4). Zo is het mij gelhleken dat

J acob

Maler vermoedelijk een hroer was van Ernst en er dus een zeer inniqe
familierelatie hestond tnssen J acob, Ernst en Albert Maler.
Waarschijnlijk is, dat deze drie kunstenaars tijdens hun leven
zeer nauw contact met elkaar gehad zullen hebben, hetgeen
ook in hun werken duidelijk tot uiting komt.
Wi! men dus hun werk trachten te seheiden, dan zal men
goed do en niet zozeer op de punten van overeenkomst, dan
weI in de eerste plaats op de punten van verschil te Ietten.
Het logische uitgangspunt bij de bestudering van deze schilderijen moet zijn het panee! Het Laatste Oordeel boven het
Schepengestoelte in het Oude Raadhuis. Hiervan staat immers
vrijwe! onomstote!ijk vast dat het door Ernst Maler vervaardigd werd.
Jammer genoeg hangt dit schilderij zo ongelukkig hoog en
in het donker, dat een nauwkeurige observering bijna onmogelijk is. Toch zie ik voor mij teveel punten van verschil tussen
Het Laatste Oordeel in de Schepenzaal en de diptiek in de
Gast- en Proveniers-huizen, dat ik beide panelen, zoals Dr
Hoogewerff meent, aan Ernst Maler kan toeschrijven. Hoewel
van jongere datum, staat de diptiek als kunstwerk m.i. ook
beslist achter hij het paneel in de Schepenzaal.
lets dergelijks valt op, wanneer men De Werken van Barmhartigheid van 1548 vergelijkt met Het Laatste Avondmaal
van 1552.
Het Laatste Avondmaal. hoewel vier jaar later geschilderd
dan De Werken van Barmhartigheid, is ongetwij£eld de zwakste van de twee. De kleur is uitgesproken onaantrekkelijk, een
juist inzicht in de anatomische verhoudingen ontbreekt en 'bet
stereotyperen van de koppen, waar ook de heer Hoogewerff
reeds op wijst, is zeer hinderlijk.
Wel zijn op De Werken van Barmhartigheid ook derqelijke
zwakheden aan te wijzen, maar daarnaast vertoont d-it schilgeworden

4) Verslagen en MededeelingenOverijsselsch Reqt en Geschiedenis,
65e stuk (1950): C. N. Fehrmann: GeslachtkundigeAantekeningenover de
FamilieMaler te Kampen.
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cierij toch momenten van meesterschap. die men op Het Laatste Avondmaal verqeefs zoekt.
Hoe voortreffelijk is bijvoorbeeld het stilleventje van :bet
tafeltje in de reohter benedenhoek geschilderd, hoe aardig de
jonge vrouw naast de man met de rode baret op de achtergrond getroffen. Opmerkelijk spontaan en realistisch is dit
paneel, in tegenstelling met Het Laatste Avondmaal, geschilderd. De person en die er op voorkornen, de rijke regenten, de
arme schobbers, het zieke vrouwtje, zijn waarlijk levende mensen met natuurlijke reacties. Er gaat bekoring uit van het
toneeltje dat we voor ons zien, en het heeft er alle schijn van
dat de schilder, bij de keuze van zijn onderwerp, geinspireerd
werd door een persoonlijk bijgewoond bezoek van de heren
regenten aan het Heiliqe-Geest-Gasthuis
te Kampen.
Verqelijken we nu Het Laatste A!vondmaal met de triptiek,
die in de Weeshuizen
(nu Lucasstichting)
hangt, dan valt zij het in veel mindere mate, maar dat hangt vermoedelijk
samen met de keuze van het onderwerp - iets dergelijks op
te merken.
Volgens de heer Hoogewerff zou, zoals reeds eerder gezegd.
uit oude bescheiden van 'bet Zoete-Naam-jezus-huis
moeten
blijken, dat aan Jacob Maler de opdracht werd qeqeven dit
drieluik te vervaardigen. De regenten van het Weeshuis zijn
zo vriendelijk geweest hun archief voor mij open te stellen en
mij zo in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de
bescheiden in hun kluis.
Hoewel ik alle daar aanwezige 16e eeuwse bescheiden zeer
nauwkeurig bestudeerd heb, ben ik geen enkel stuk tegen qeko~en waaruit zou kunnen blijken, dat aan Jacob Maler een
opdracht werd verstrekt om een drieluik of schilderij te maken.
Het is dan ook wel zeer te betreuren dat de heer Hoogewerff
verzuimde aan te geven waar hij deze, voor zijn betoog zo
belangrijke aantekening. heeft aangetroffen.
Kan zijn mededeling misschien op een misverstand tussen
hem en Mej. Welcker berusten?
Bi] het opstellen van de genealogie van het gesla~ht Maler
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bleek mij, dat de 'heer Hoogewerff
ook op een ander punt niet
geheel juist is inge1icht. Hij is de mening toegedaan dat Jacob
Maler in 1573 stierf 5).
Dit is niet juist! Zijn zoon Albert is in dat jaar overleden!
Jacob Maler meet v66r 14 November 1554 gestorven zijn; op
die datum werden, wegens het overlijden van de vader, voog~
den over zijn minderparige
kinderen aangesteld.
En dit is be1angrijk.
Aangezien
op het linkerluik van de triptiek de sterfdatum
van [ohan Evertsen, 7 Augustus
1554, vermeld-wordt,
is het
duidelijk dat het drieluik pas na die datum voltooid moet zijn.
Zeer onwaarschijnlijk
is het, dat Jacob Maler een kapitaal stuk
als de triptiek in de korte periode tussen Johan Evertsen's dood
en zijn eigen verscheiden,
in zijn qeheel vervaardigd
zou hebben. Schijnbaar wordt de hypothese van de heer Hoogewerff,
dat Jacob's zoon Albert, "om de een of andere reden", het
schilderij voltooide, 'hierdoor hevestigd.
Maar ik heb reden om ook hieraan te twijfelenl
In het Chartularium
van het Weeshuis
bevinden zioh een
aantal stukken,
waarin de goederen
genoemd
worden die
[ohan Evertsen, bij testamentaire
ibeschikking, aan het Wees~
huis, of liever aan het Zoete~Naam~Je,zus~huis,
vermaakte.
Ook komt er een mededelinqin
voor van Henrick van Heerde,
gedaan 29 September 1554, waaruit blijkt dat 'hij de opvolger
is van [ohan Evertsen als regent van het Weeshuis
en waarin
hij een opsomming geeft van 'het door zijn overleden voorqanger geschonken huisraad 6).
.
In al deze stukken wordt geen woord gerept over een drieluik of een schilderij, voorstellende
Jezus als Kindervriend.
Wel is bij een van deze stukken, kennelijk later, bijqeschreven dat in 1558 "J offer Bate van de grave die boetscap
op eene maniere van jaecht in een taferiel" heeft geschonken.
Maar deze mededelinq heeft natuurlijk niets te maken met onze
Zie Noord-Nederlandsche Schilderkunst, deel IV, blz. 446.
Chartularium Zoete-Naem-Iesushuls, Gemeyn Weesenhuys en
Grootburger_W eeshuis: folio VIIT verso tot en met folio X verso; Archief
"De Weeshuizen" Kampen.
6)
G)

.Zie
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triptiek en is aIleen maar van belang voor dit betoog omdat
hieruit blijkt dat de schenking van een schilderij belangrijk
genoeg geacht werd om genoteerd te worden.
Op grond van 'bet bovenstaande lijkt het mij onwaarschijn-

lijk dat het Zoete-Naam-Jezus-huis voor de dood van Johan
Evertsen reeds in het bezit geweest zal zijn van ons triptiek
of een deel ervan.
Aannemelijker lijkt het mij te veropderstellen dat Jacob
Maler eerst na het overlijden van Johan Evertsen opdracht
kreeg de triptiek te vervaardigen en dat, door de spoedig
daarop volgende dood van de schilder, zijn zoon Albert het
werk voltooide.
Maar dan zal 'bet aandeel van Jacolb in de drieluik niet
belangrijk geweest zijn, en kunnen we aannemen dat deze
Alberthet overgrote dee! van het kunstwerk voor zijn rekening
nam.
De nieuwe elementen, welke zowel in De Werken van
Barmhartigheid als in de triptiek te vinden zijn, zullen we dan
toe moeten schrijven aan Albert Maler. De zoon overtrof de
vader in kunstvaardigheid!
Het Laatste Avondmaal, een in vele opzichten onaantrekkelijk schilderij, werd geschilderd door Jacob Maler. het vee!
belangrijker kunstwerk "De Werken van Barmhartigheid"
door zijn zoon Albert.
De diptiek acht ik 'voornamelijk werk van Jacob Maler, misschien bijgestaan door zijn zoon Albert.
In dit verband lijkt mij ook de kwestie van zelfportretten
van ·de sohilder {s) op -de besproken panelen, interessant.
De heer Hoogewerff laat zioh niet over dit vraagstuk uit:
met Mr Nanninga Uitterdijk en Dr Rouffaer, ge!oof ik echter
aan het bestaan van dergelijke portretten.
Bij wijze van werkhypothese, om Dr Hoogewerff na te volgen, wil ik eens van de veronderstellinq uitgaan dat de etensdrager ~p De Werk,en van Barmhartigheid niet, zoals Dr
Rouffaer veronderstelt, Ernst Maler, maar Albert Jacobsz.
Maler is.
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Deze Albert [acobsz. Maler nu werd qeboren in 1522 en
was dus in het jaar dat De Werken van Barmhartigheid
ge~
schilderd werd, 26 jaar oud. Een leeftijd die uitstekend overeen kornt met die van de zwierige jongeman met de schotel
spijzen op ons paneel. Dat deze jongeman Ernst of Jacob
Maler
zou kunnen
voorstellen,
is een onmogelijkheid:
deze
beide schilders imrners werden omstreeks
of v66r 1500 ge~
boren.
Op de houtsnede van de meester A. L van 1552, voorstellende Het Laatste Avondmaal,
komt in de linker bovenhoek
eveneens een jeugdig figuur voor, die het eten wegbrengt.
De
overeenkornst tussen hem en de zwierige jongeman op De

Werken van Barmhartigheid is zo qroot, dat we ook in hem
Albert [acobsz. Maler herkennen, alias de meester A. I.
Als voorbeeld nam deze voor zijn onderwerp ongetwijfeld
het gelijknamige schilderij van zijn vader, dat in hetzelfde jaar
geschilderd werd. Het is bekend dat de monogrammist A. I.
vele van zijn onderwerpen ontleende aan schilderijen van andere meesters 7).
Ook op het middenluik van de triptiek in het Weeshuis is
een per soon aan te wijzen, die zo afwijkt van de daarop voorkomende typen, dat het een zelfportret van de schilder kan
zijn.
Hij gluurt op de achtergrond naast een zuil naar ons toe,
tussen het hoofd door van een naakt kind, door de moeder
gedragen, en de kop van een oude man, wiens hoofd qedeeltelijk door een doek hedekt is.
Ik acht het zeker niet onmogelijk dat ook hier Albert Maler
zich zelf heeft afgebeeld, maar dan op een wat oudere leeftijd: de triptiek immers werd, naar mijn opvattinq, minstens
zes jaar na De Werken van Barmhartigheid geschilderd.
Blij£t ten slotte nog over het schilderij Het Laatste Avondmaal.
7) Men leze hiervoor het artikel van Dr M. D. Henkel "De Nederl. Houtsneden 1500-1550" in he! Maandblad voor Beeldende Kunsten, 13e jaargang (1936), blz. 99 en 130.
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Ook hier komt een persoon op voor. die het eten opdient,
en weI in de linker bovenhoek van het paneeI. Identiek met de
etensdrager op De Werken van Barmhartigheid
is hij zeker
nief, en het is dan ook verleidelijk in hem Jacob Maler te zien.
Maar ik moet toegeven dat deze Jacob Maler dan, voor een
man die de middelbare leeftijd gepasseerd is, weI een jeugdig
voorkomen heeft.

In verband met deze laatste opmerking, kan ik toch niet
nalaten er op te wijzen, dat, naar mijn smaak, de bewijzen
van Dr Hoogewerff voor zijn stellinq, dat Jacob Maler de
schilder van Het Laatste Avondmaal zou zijn, niet gehE>el
doorslaggevend zijn. Ais belangrijkste aanwijzingen noemt
hij immers: Jacob Maler was een Kamper schilder, die in het
midden van de 16e eeuw leefde en de vader van Albert
Jacobsz. Maler, die Hooqewerff vrijwe1 zeker met de Meester
A. I. identificeert.
Ongetwijfeld is Dr Hoogewerff's opvatting juist, dat we
de Meester van Het Laatste Avondmaal in de rij der schilderende leden van de 16e eeuwse familie Maler moeten zoeken.
Maar dan komt ook als vervaardiqer van dit paneeI in
aanmerking Wessell Maler, een andere 200n van Jacob en
een half-broer van Albert. [acobsz.!
Ook deze Wessell Maler schilderde immers, ook zijn werk
kan dus door Albert Maler, alias de Meester A. I., als voorbeeld voor zijn houtsnede Het Laatste Avondmaal van 1552
gebruikt zijn. In plaats van vader en 2Oon, kunnen hier twee
broers samengewerkt hebben!
Llit archiefstukken is mij gebleken, dat WesselI Maler in
1552 ongeveer 38 jaar oud geweest meet zijn. Z6 oud nu
schat ik de man, die in de linker hovenhoek van het paneeI
Het Laatste Avondmaal het eten opdientHebben we hier inderdaad met een zelfportret van de
schilder te maken, dan lijkt mij de stelIing verdediqbaar, dat
niet Jacob, maar Wessell Maler Het Laatste AvondmaaI vervaardigde!
Problemen genoeg dus rondom onze 16e eeuwse Kamper
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schilderstukken.
En noq ben ik hierover niet uitgepraat!
De heer Th. J. de Vries te Zwolle maakte mij er op attent,
dat het paneel De Werken van Barmhartigheid
zijns inziens
voor Kampen bijzonder grote historische waarde heeft.
Zo wil hij in de persoon, die woorden van troost tot de
sterveride op het bed spreekt, Johan Evertsen, de stichter van
het Zoete-Naam-Jezus-huis
zien; in de heer met de rode baret
en de dame met de witte doek om het hoofd, die gezamelijk
zojuist de kamer zijn ibinnen getreden, niemand minder dan
de bekende burgemeester Arend to Boecop en zijn vrouw.
Het zou echter te ver voeren om het bewijsmateriaal van de
heer De Vries hier op te sommen,
Tot slot nog enige biizonderheden
over enkele leden van
het geslacht Maler. In de 16e eeuw leefden te Kampen Ernst,
Jacob en Hendrick Roloffsen. Uit voogdijstellingen
bleek mij,
dat deze drie genoemde personen zeer nauw verwant geweest
moeten zijn. Vermoedelijk waren zij zelfs broers, maar bewijzen kan ik dat niet.
Is deze laatste veronderstelling
juist, dan zal hun vader wel
Roelof Maler geheten hebben, en het is opmerkelijk dat omstreeks 1513 inderdaad een Roelof Maler te Kampen geleefd
heeft.

Ernst Maler, tot nu toe (en misschien wel een beetje ten
onrechte) de bekendste van deze drie broers. is een merkwaardig mens geweest.
Mr Ennema heeft hem goed gekarakteriseerd als "een
typisch Middeleeuwse figuur, artist en artisan beide". Zijn
eigenIijke beroep was herberqier. Zijn bedriif oefende hij uit
in de herberg "de Zilveren Helm", gelegen in de Oudestraat
op ongeveer dezelfde plaats waar nu de Poort van Kleef staat.
Maar daarnaast verrichtte hij ververswerk voor de stad, repareerde glazen, en maakte lang geen onverdienstelijke schilderijen.
Het jaar, waarin Ernst Maler qeboren werd, heb ik niet
kunnen vinden. Wel bevindt zich in de Schepenzaal te Kampen
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een gebrandschilderd wapen met als onderschrift "Ernst Maler
1500-'1573". maar dit glas is van zeer recente datum en ik
betwijfel sterk of het een getrouwe copie is van her oriqineel,
zo dit laatste tenminste ooit bestaan heeft.
Ik verrnoed echter dat onze schilder in het laatst van de 15e
eeuw geboren zal zijn.
Een der oudste gegevens omtrent Ernst Maler dateert uit

het jaar 1539. In dat jaar verkoopt de heer Johan van der
Veene, dornheer te Utrecht: een vierde deel uit de herberq
..de Zilveren Helm" aan Ernst Rolofsz. Maler en zijn vrouw
Anna. Deze Anna Maler heette van zich zelf Lijsborne en was
reeds eerder getrouwd geweest met Henrick Blauwe, een Kamper schipper. Een zuster van 'haar was gehuwd met de Kamper
stadssecretaris Mr Heijman Brant.
Deze schoonvader van Ernst Maler moet nog al een vrolijk
heer geweest zijn, die niet best op de dubbeltjes paste en zijn
geld er doorbracht. Toen hi] in 15'45 stierf Iiet hij zijn vrouw
en kinderen dan ook met een failliete boedel achter, en moest
zijn huis executoriaal verkocht worden of. zoals onze voorouders zeiden, "bij der keerssen uitqanck". Vlak voor het
einde van deze gedwongen verkoop, verhooqde Ernst Maler.
terwille van zijn schoonzuster en haar kinderen, het laatste bod
met 15 goudgulden. Een sympathiek gebaar! Maar uit getui~
qenverhoor blijkt later. dat men in de stad wel eens is gaan
twijfeIen of deze daad geheel vrij van eigenbaat was geweest.
Ook elders blijkt dat Ernst Maler meer verdriet dan plezier
van de familie van zijn vrouw gehad heeft. Zo beschuldigt zijn
stiefdochter, Catharina Blauwe, hem haar vaderlijk erfdeel
slecht beheerd te hebben.
Uit vele stukken blijkt, dat Ernst Maler tijdens zijn leven
een belangrijk man in deze stad was. Zo legt hij op 15 November 1543.23 October 1551.27 October 1558 en 16 December
1566 de eed af als gildemeester van het St Lucasqilde. waarvan schilders, beeldsnijders, borduurwerkers. boekbinders en
.;hillige backers" deel uit maakten.
Merkwaardig is de volqende geschiedenis. waarin onze
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schild~r een r01 speelt. In 1550 vond een Duits beeldhouwer
in een partij steen.: afkorrrstiq uit een groeve bij Munster; een
prachtige versteende vis. In die t.ijd, toen men noq, niet wist
van Iossielen. beschouwde men dergelijke "spelinge:q~van dg
natuur" als een g~ootwonder. De gelukkige .vinder besloot uit
zii.rovondst dan ook een slaatje. te slaan, en reisde .naar de
Nederlanden om daar .zijn schat te verkopen ..
Op de doorreis kwam hij ook te Kampen, toonde de.waard
van de herb erg waarin hij afstapte, de Iossiel en weldra was
het nieuwtje in heel Kampen bekend,'
Erg goed werd het echter niet opgenomen. Men: beschouwde de beeldhouwer als een bedrieger en vervalser, en, dreigde
hem zelfs gevangen te zetten, zodat onze onfortuinlijke reiziqer
ijlings de benen nam, na de steen in bewaring gegeven te
hebben bij de herberqier,
Terug gekomen in Duitsland, schonk de beeldhouwer de in
Kampen achter qebleven [ossiel aan de gravin van Bentheim
en deze maande de stad haar de steen te sturen.
Toen onze ~roede vaderen op informatie' uitgingen, bleek'
het curiosum in bezit van Ernst Maler '~ek~men te zijn; deze
stond het af aan de Raad, dieop zijn beunt de steen, met als
douceurt] e eel) ton mosselen en een' .Kamper steur,: 'naar- Bent~
heim doorzond.
Ook het sterfjaar van Ernst Maler heb ik niet kunnen vinden. Vermoedelijk zal dit echter 1567 geweest zijn. Dart immers rnaken-hij en zijn vrouw Hylleke van Munster (met wie
hij na de dood van zijn eerste vrouw in 1556 huwde) een
testament; en na dit jaar komt de schilder in geen enkele acte
meer voor.
Van, zijn broer Jacob Maler weten we veel minder.
Uit de rekeningen van de St Nicolaas- of Bovenkerk blijkt,
dat ook hij in het schildersbedrijf werkzaam was. Zo vinden
we in genoemde Rekeningen in 1529 vermeld: "Item gegheveri
meister Jacob de maler, van de crone mit de isers ende touwen
to verqulden, ende to varwen, boven de paescrone, samen
X st. br."

191

Hij is minstens tweernaal, vermoedelijk wei driemaal ge~
trouwd geweest. In 1536 worden Ihij en zijn vrouw inqeschreven als leden van St Cunera memorie, een vrome ins telling hier
ter stede.
LIit zijn eerste huwelijk (en) stammen zijn zonen Wessell en
Albert; uit zijn laatste huwelijk met Geertruit Bogerman, een
dochter van de Kamper stadssecretaris
Reijner Bogerman, o.a.
een zoon, naar de grootvader van moederszijde eveneens Reij~
ner genoemd, die later als stadssecretaris
een belangrijke rol
in Kampen gespeeld heeft.
.
Ook Jacob was een man van betekenis te Kampen!
Zo legt hij op 20 December 1540, 30 October 1544 en 30
October 1550 de eed af als gildemeester van het St Lucasgil de.
Hij is gestorven in 1554. Zijn zonen Wessell en Jacob
Albertsz. erfden de artistieke aanleg van hun vader.

Wessel zien we ook herhaalde malen schilderwerk voor de
stad verrichten en ook hij was eenmaal, in 1546, gildemeester
van het St Lucas-qilde.
Albert Jacobsz. is echter de begaafdste van de twee geweest,
althans, indien we in hem de monogrammist A. I. en de schepvan De Werken van Barmhartlqheid en de triptiek in het weeshuis mogen zien.
Hij werd geboren in 1522 en was gehuwd met een zekere
juffrouw Kruse.Tweemaal is hij gildemeester van het St Lucasgilde geweest en wel in 1555 en 1567.
In 1573 werd Albert Jacobsz. Maler begraven in de Bovenkerk te Kampen. Het is mij gebleken dat zowel zijn zonen Jacob
en Ghoert, als zijn kleinzoon Adam, schilderstalenten helYben
bezeten.
De derde broer, Hendrick, valt in zekere zin uit de toon.
Nergens blijkt dat deze een artistieke aanleg heeft gehad. Hij
was een van de gewiekste Kamper schippers. die rijkdom in
onze stad brachten; handelde voornamelijk in wijnen en hield
een herberg.
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Een opvliegend karakter moet deze Hendrick Maler gehad
hebben: tijdens zijn leven voert hij het ene proces na het andere. Vlak voor zijn dood (in 1564) belediqt hij de Kamper
Ra~d zodaniq, dat hem dit bijna duur te staan was gekomen.
Aanqezien hij echter handelde uit ..passien van cranckte eride
dronckenschap",
heeft men toen maar genade voor recht laten
gelden.
Ook rleze Maler is minstens tweemaal getrouwd geweest;
zijn laatste vrouw, Swaenken, ligt in de Bovenkerk begraven.
Haas, qrafsteen vermeldt: "Anno 1581 den 20 Augusti starf die
erbare un voel doechsame frouwe Swaenken MaeIers wes side
Godt almachtigh genedigh sie". Het wapen op de steen is
he'1aas geheel uitgesleten.
Maar in schipper Maler's oudste zoon, uit het eerste huwelijk gesproten, verloohende zich het ware Maler-bleed niet.
'Deze zoon, Radaf genaamd, moet een rare sinjeur geweest
zijn. Hij noemde zich steen- en breuksnijder, medicus en astronoorn. en is waarschijnlijk identiek met Roelof Hendricsz .•
chirurgijn te Kampen. die hier ter stede, wegens het verknoeien
van. een patient, in 1565 een proces aangedaan werd.
Na dit proces blijkt Roelof Maler niet lang meer in Kampen
gebleven te zijn.
In 1570 duikt hij te Deventer op, en vervaardigde hier jarenlang de Deventer Almanak. Zijn naam heeft hij hier veranderd
in Rodolphus Grapheus. In het Kamper archief yond ik een
"Schrijf Calender ofte Almanaoh nae den olden styl op dat
[aer onses Heeren [esu Christi MDXCIX Doer D. Rodolphum Grapheum, Campensis, Medicum 'et Astrononum der K.
V rye' Ansestadt Deventer". H~t exernplaar is verlucht met een
aardige houtsnede. voorstellende een gezicht op Deventer van
de Ijssel af. Ongetwijfeld is deze houtsnede door de auteur
van 'de almanak zelf vervaardigd, en vinden we hierin het
bewijs van zijn picturale aanleg.

In het Gemeente~archief te Zutphen bevindt zich een zeer
merkwaardige "Praedictio astrologica" over het jaar 1618. Dit
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werk blijkt gedrukt te zijn door Sebastiaen Wermbouts
te
Deventer en volgens de titel "Gepractiseert
door D. Rodolphum. Grapheum, Campensem, Medicum. Lithotomum ende
Astronomum
(bi] zijn leven, ordinarium
der Keyservrye
Anze-Stadt Deventer ) ".
~
De mogelijkheid is niet uitgesloten .dat.in deze Praedictio
astrologica een der daarin voorkomende houtsneden, Roelof
Maler zelf voorstelt.
Later is Roelof Maler riaar Amsterdam vertrokken.
In 1579 laat hij zich als poorter van deze.istad inschrijven.
Vermoedelijk 'heeft hij ~ich hier voornameliik op de qeneeskunde, of wat daarvoor doorqinq, toeqeleqd, want op 2 [uli
1605 maakte een zekere Gerrit Engelsz., woonachtig te Assendelft, zijn testament voor notaris Ghijsberts te Amsterdam "te
bedde zijnde, gisteren van de E. Rudolphus Grapheus van het
scheursel qesneden".

Roelof Maler zal v66r 1610 gestorven zijn.
Ais een goed kunstenaar liet hij schulden achter, hetqeen
blijkt uit de volgende acte: "Op 19 [uli 1610 verklaren, voor
notaris Ghijsberts, Joost Pruyt en Margriete Pruyt, zijn zuster,
beide w~nende te Amsterdam, zwager en zwagedn van zalige
Mr RoeIof Maler, steensnijder, dat zij en hun zuster Adriaentje Pruyt te Utrecht wel weten dat Mr Roelof Maler ettelijke
jaren voor zijn dood schuIdig is geweest aan Stijn Thonisz
wed'uwe van wijlen Jan CIaesz. 200 gulden, welke som nog
niet is terug betaald",
C. N. Fehrmann.
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