
 

 

 University of Groningen

'Uytnemende Schilder van Antwerpen'
Leeflang, Micha

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Leeflang, M. (2007). 'Uytnemende Schilder van Antwerpen': Joos van Cleve: atelier, productie en
werkmethoden. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/28906890-f108-4a75-9f46-1edc03eaddf6


7 

Voorwoord 
 
Deze studie getiteld ‘Uytnemende Schilder van Antwerpen, Joos van Cleve: atelier, productie en 
werkmethoden’ is onderdeel van het onderzoeksproject Antwerpse schilderkunst voor de 
beeldenstorm: een sociaal-economische benadering (ca 1480-1566). Dit project kon niet tot stand zijn 
gekomen zonder de financiële bijdragen van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Deze 
geldelijke steun maakte het mogelijk een groot aantal schilderijen die zijn toegeschreven 
aan Joos van Cleve en zijn werkplaats te onderzoeken met natuurwetenschappelijke 
methoden, zoals infraroodreflectografie (IRR) en dendrochronologie. Bovendien zouden 
de onderzoeksreizen naar onder andere Antwerpen, Brussel, Warschau, Genua en Napels 
onmogelijk zijn geweest zonder de hulp van mijn collega’s: hoofdpromotor Prof. dr. Molly 
Faries (Professor Emeritus, Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis, RuG en 
Indiana University, Bloomington), medepromovendus Linda Jansen en technisch-assistent 
Daantje Meuwissen. Daantje startte in het voorjaar van 2003 haar eigen 
promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht en vanaf dat moment werden haar 
taken door Lars Hendrikman overgenomen. De samenwerking met Molly Faries en haar 
jarenlange ervaring op het gebied van het onderzoek met IRR heb ik als een enorme 
inspiratiebron beschouwd.  

Promotor Prof. dr. Max Martens (voormalig RuG en tegenwoordig Universiteit 
Gent) en postdoc Natasja Peeters die zich richtten op het archiefonderzoek waren 
eveneens van groot belang bij de vorming van mijn ideeën omtrent Joos van Cleve en zijn 
atelier. Daarbij was het Max Martens die mij tijdens de studie Kunst- en 
Architectuurgeschiedenis (1996-2000) aan de Rijksuniversiteit Groningen enthousiast 
maakte voor de Zuid-Nederlandse kunst van de vijftiende en zestiende eeuw. Natasja las 
verschillende versies van het manuscript en voorzag deze van onmisbaar commentaar. Co-
promotor Dr. Elwin Koster heeft mij tijdens de laatste jaren van mijn onderzoek waarbij 
de eerste versie van het manuscript volledig werd herschreven met veel enthousiasme 
bijgestaan. Zonder hem had het proefschrift niet de vorm kunnen hebben, zoals dit nu het 
geval is. Bovendien had de bijlage met lijst van onderzochte werken nooit in deze vorm 
kunnen verschijnen zonder zijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van 
computertechnologie. Ik ben hem en al mijn andere Groningse collega’s dan ook veel dank 
verschuldigd. 

Bij de voorbereiding van dit onderzoek heb ik steeds een beroep kunnen doen op 
een aantal zeer hulpvaardige personen, die ik hier wil bedanken. Allereerst John Hand 
(hoofdconservator Oude Kunst, The National Gallery of Art, Washington), die reeds in 
1978 promoveerde hij op ‘The early and mature paintings by Joos van Cleve’. De vele 
gesprekken die ik met hem heb gehad over ‘onze’ Joos waren van fundamentele belang bij 
het tot stand komen van dit proefschrift. Bovendien gaf hij mij inzage in gedeelten van zijn 
monografie over Joos van Cleve, voordat deze in 2004 verscheen. Zijn bereidwilligheid en 
aanwijzingen waren onmisbaar, waarvoor mijn oprechte dank. 

Evenals John Hand was Maryan Ainsworth (The Metropolitan Museum of Art, 
New York) bereid haar expertise inzake Joos van Cleve met mij te delen. Zij gaf mij de 
mogelijkheid haar montages en gegevens van het onderzoek met IRR naar de schilderijen 
van Joos van Cleve in verscheidene musea in zowel de Verenigde Staten als Europa te 
bestuderen, waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben. Zonder Daantje Meuwissen, die kort na 
de aanslagen van 11 september 2001 in New York met mij naar de Verenigde Staten reisde 
om daar onderzoek te doen naar de schilderijen van Joos van Cleve, was de bestudering 
van het materiaal van Maryan Ainsworth ondenkbaar geweest. Bovendien was zij nooit te 
beroerd om artikelen en lezingen te voorzien van kritische aanwijzingen en suggesties. 



8 

De relatie van Joos van Cleve met de stad Genua resulteerde in drie belangrijke 
onderzoeksreizen naar Italië. De twee verblijven in Genua zouden onmogelijk zijn geweest 
zonder de hulp van Maria Clelia Galassi van de Universitá di Genova, Genua. Zij stelde 
haar IRR-apparatuur ter beschikking en daarbij heb ik de discussies met haar over de 
ondertekening van Joos van Cleve in vergelijking met Italiaanse kunstenaars als zeer prettig 
ervaren. Ook Galassi’s studenten, en Chiara Masi in het bijzonder, waren altijd bereid te 
helpen bij het onderzoek: Grazie! 

Mijn dank gaat tevens uit naar Peter van den Brink (directeur Gemeentelijke 
Musea, Aken), die mij tijdens de studie Kunst- en Architectuurgeschiedenis voor het eerst 
in de praktijk kennis liet maken met het onderzoek met IRR naar schilderijen en mij 
vervolgens zowel tijdens deze opleiding als gedurende mijn promotieonderzoek altijd heeft 
geïnspireerd. De gesprekken met hem over de relatie tussen de Antwerpse Maniëristen en 
Joos van Cleve waren van groot belang voor het tot stand komen van mijn ideeën. 
Bovendien vergezelde Peter het Groningse IRR-team naar Warschau voor het onderzoek 
naar het Reinhold-altaarstuk, waarbij zijn jarenlange ervaring en kennis op het gebied van 
de Antwerpse Maniëristen onmisbaar waren. De bestudering van dit retabel was eveneens 
onmogelijk zonder de hulp van Maciej Monkiewicz van het Muzeum Narodowe, 
Warschau. Ook Margreet Wolters, die een proefschrift voorbereid over Joachim 
Beuckelaer, met wie ik de laatste jaren vaak samen IRR-onderzoek verricht, heeft mij 
bijzonder geïnspireerd. De gesprekken over onze beide onderzoeken deden mij de 
ondertekening van Joos van Cleve in een breder perspectief plaatsten. 

Voor het onderzoek naar het vrij onbekende Cerezo-altaarstuk (Agaete, Gran 
Canaria) ben ik Juan Godoy y Barroso zeer erkentelijk. Hij maakte het fotograferen en de 
bestudering in de Nuestra Señora de la Concepcíon in Agaete mogelijk. Hij transcribeerde 
de archiefdocumenten en maakte IR-foto’s van het altaarstuk, die hij beschikbaar stelde 
voor het voorliggende onderzoek. Mijn interpretaties en conclusies inzake het Cerezo-
altaarstuk konden niet zijn gemaakt zonder zijn hulp en jarenlange studie naar dit 
belangrijke werk van Joos van Cleve. Daarbij wil ik Jeroen van Harten bedanken voor het 
feit dat hij mij vergezelde tijdens deze onderzoeksreis naar Gran Canaria. 

Peter Klein (Universität Hamburg) dank ik voor het beschikbaar stellen van de 
dendrochronologische gegevens van Joos van Cleves panelen. Bovendien werd een aantal 
werken speciaal voor deze studie door hem geanalyseerd. Daarbij heb ik de 
voorbereidingen voor de lezing en het artikel betreffende het onderzoek met 
dendrochronologie naar Joos van Cleves panelen als zeer inspirerend beschouwd en was 
Peter tevens bereid het laatste hoofdstuk van dit proefschrift van zijn onmisbare 
commentaar te voorzien. 

Mijn erkentelijkheid gaat tevens uit naar de volgende personen en instellingen die 
hebben bijgedragen bij het tot stand komen van dit proefschrift: Prof. dr. J.R.J. van 
Asperen de Boer (Professor Emeritus, Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis, 
RuG); Alice Hoppeancourt (in 2001, intern researcher, New York, Metropolitan Museum of 
Art; en in 2003, werkzaam bij de Albertina en het Kunsthistorsches Museum, Wenen); 
Katie Luber en Elise Effmann (Philadelphia, Museum of Fine Arts); Ronnie Bear en 
Rhona MacBeth (Boston, Museum of Fine Arts); Martha Wolff (Chicago, Art Institute of 
Art); Barbara Heller, George Keys, Tracee Glab (Detroit, Institute of Arts); Marzia Cataldi 
Gallo en Germano Mulazzani (Genua, soprintendente); Don Paolo Parodi (Genua, 
Parrochia di San Donato); Farida Simonetti en Guinluca Zanelli (Genua, Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinola); Claurio di Fabio (Genua, Palazzo Bianco), A. M. Petrioli 
Tofani (Florence, Galleria degli Uffizi); Nicola Spinosa (Napels, sopritendente); Marina 
Santucci (Napels, Museo di Capodimonte); Laura Travesi (Florence); Uta Neidhardt 
(Dresden, Staatliche Kunstsammlungen); Ulrich Hausmann en Konrad Katz (Weimar, 
Schlossmuseum); Axel Heinrich (Oldenburg, Landesmuseum); Michael Rief (Aken, 
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Suermondt-Ludwig-Museum) en Astrid Smeets (Maastricht, Stichting Restauratie Atelier 
Limburg); Catherina van Daalen; Christina Saint-George en Roland Krischel (Keulen, 
Wallraf-Richartz-Museum); Martin Schawe (München, Alte Pinakothek); Jochen Sander 
(Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut); Hélène Bussers (Brussel, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België); Guido van de Voorde (Brussel, Koninklijk Instituut voor 
Kunstpatrimonium); Paul Huvenne, Lizet Klaassen en Griet Steyaert (Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten); Robert Hozee (Gent, Museum voor Schone 
Kunst); Filip Vermeylen (Universiteit Antwerpen), Gloria Goldstein (Columbia 
University), Ria de Boodt (Brussel, Vrije Universiteit Brussel); Catherina van Herck 
(Antwerpen, restauratieatelier Van Herck); Maria Kluk (Warschau, Muzeum Narodowe); 
Piotr Michalowski (Poznan, Muzeum Narodowe); Edmund Kizik (Gdańsk); Julia Lloyd 
Williams, Lesley Stevenson en Michael Gallagher (Edinburgh, National Gallery of 
Scotland); Rachel Kaminsky (Londen, Colnaghi); Lorne Campbell (Londen, Nationale 
Gallery); Patricia Collins (Glasgow, The Burrell Collection); Jørgen Wadum (Kopenhagen, 
Statens Museum for Kunst); Ingeborg Smidt (Enschede, Rijksmuseum Twenthe); Wouter 
Kloek (Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum); Marina Aarts (Amsterdam); Olga 
Kotková (Praag, Narodni Gallery); Marie-Veronique Clin (Parijs, Musée de Médecine); 
Monique Blanc (Parijs, Musée des arts décoratifs); Cécile Scailliérez (Parijs, Musée du 
Louvre); Liesbeth Helmus (Utrecht, Centraal Museum); Dora Bijleveld (Secretariaat 
Kunst- en Architectuurgeschiedenis, RuG); Edwin Buijsen (Den Haag, Rijksbureau 
Kunsthistorische Documentatie); Hèlene Dubois, Renee Hoppenbrouwers en Kees 
Schreuder (Maastricht, Stichting Restauratie Atelier Limburg). Beide paranimfen: Suzanne 
Harleman (Dordrechts Museum) en Daantje Meuwissen (Universiteit Utrecht) wil ik graag 
bedanken voor het feit dat zij vanaf het begin vertrouwen hadden in mijn 
wetenschappelijke carrière. Ook de leden van de leescommissie: Rudi Ekkart (Den Haag, 
Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie), Jan Piet Filedt Kok (Amsterdam, 
Rijksmuseum) en Henk van Veen (RuG) ben ik zeer erkentelijk.    

Ten slotte dank ik mijn ouders, Henny en Thomas Leeflang, en zus Simone voor 
hun jarenlange vertrouwen en steun tijdens het tot stand komen van dit boek. De zeer 
productieve wijze waarop, en het tempo waarmee, mijn vader boeken schrijft heeft mij er 
toe gezet dit proefschrift binnen zeven jaar af te ronden. Jeroen van Harten ben ik 
erkentelijk voor het corrigeren van de eerste versie van dit manuscript, waardoor dit 
proefschrift tevens leesbaar is voor niet-kunsthistorici. Bovendien wist hij mij altijd te 
motiveren om weer met frisse moed aan de slag te gaan.  
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IRR-detail van Joos van Cleve, grote Aanbidding van de koningen, Dresden, 
Staatliche Gemäldegalerie: Heilige Dominicus op de voorgrond (IRR: © Stichting RKD/ 
Van Asperen de Boer/ Faries, digitale montage: Leeflang).  




