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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. 
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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).  
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Inleiding 
 
De fascinatie voor het leven en werk van de vroeg zestiende-eeuwse in Antwerpen 
werkzame kunstenaar, Joos van Cleve is nooit weggeweest. Reeds eenendertig jaar na het 
overlijden van de schilder in 1540/1541 startte echter de verwarring omtrent zijn identiteit 
met de publicatie van Dominicus Lampsonius’s Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris 
effigies (Antwerpen, 1572). 1 De inscriptie bij de gravure met het portret van Iusto Civensi 
Anverpian Pictori, door één van de gebroeders Wiericx, in Lampsonius’s boek stelt dat ‘Joos 
van Cleves kunst en deze van zijn zoon hem gelukkig had gemaakt mits hij zijn gezonde 
verstand had behouden’.2 Misinterpretatie van deze woorden leidde tot grote verwarring 
tussen de levens van Joos en zijn zoon, Cornelis. Hoewel Karel van Mander in zijn Schilder-
boeck van 1604 correct vaststelde dat Joos van Cleve zijn intrede maakte in het Antwerpse 
Sint-Lucasgilde in 1511, maakte hij tevens melding van een reis naar Engeland, waar Joos 
van Cleve gek zou zijn geworden.3  De kunstenaar die krankzinnig werd, was echter zoals 
blijkt uit latere reconstructies van beide kunstenaarslevens niet Joos, maar zijn zoon 
Cornelis. Van Mander concludeerde zijn beschrijving over het leven van Ioos van Cleef, 
gheheeten den Sotten Cleve, uytnemende Schilder van Antwerpen, mogelijk om zo het gigantische 
oeuvre van de schilder te kunnen verklaren, met de bewering dat er behalve Cornelis nog 
een andere zoon was, die eveneens Joos was geheten. Van Mander riep hiermee het 
bestaan van twee Joos van Cleves, vader en zoon, in het leven, waar later naar gerefereerd 
werd als Joos van Cleve de Oudere en Joos van Cleve de Jongere. In oude inventarissen 
van musea is het onderscheid tussen Van Cleve de Oudere en Van Cleve de Jongere vaak 
nog terug te vinden. 

Deze foutieve inzichten in de familierelaties bleven lange tijd het onderwerp van 
publicaties en vormden het uitgangspunt voor speculaties inzake toeschrijvingen. Het was 
onduidelijk welke werken aan Joos van Cleve, Joos de Jongere, Joos de Oudere of aan 
Sotten Cleef moesten worden toegeschreven. Enig verband tussen Joos van Cleve en zijn 
schilderijen leek in deze periode te zijn verdwenen. De kern van het oeuvre van de schilder 
werd immers gevormd door twee drieluiken met De dood van Maria in Keulen (Wallraf-
Richartz-Museum) en München (Alte Pinakothek), die werden geclassificeerd onder de 
noodnaam Meester van de Dood van Maria (zie hoofdstuk 3, afb. 56-57). Hoewel de triptiek in 
Keulen was voorzien van een monogram kon er geen kunstenaarsnaam aan worden 
verbonden (afb. 14). Gedurende de negentiende eeuw concentreerde het onderzoek zich 
dan ook met name op de problematische identificatie van de Meester van de Dood van 
Maria. In 1894 kon Firmenich-Richartz het monogram ontcijferen en werden de Meester 
van de Dood van Maria en de twee sleutelwerken in Keulen en München met Joos van 
Cleve in verband gebracht.4 Het oeuvre was in deze periode tevens uitgebreid met enkele 
andere schilderijen, waaronder het Reinhold-altaarstuk (Warschau, Muzeum Narodowe, 
hoofdstuk 2-3, afb. 22-23) en het drieluik met De aanbidding van de koningen in Detroit 
(Detroit Art Institute, hoofdstuk 2), die beide eveneens zijn voorzien van het monogram.5  

In de loop van de twintigste eeuw toen ook de familiebanden van Joos van Cleve 
waren opgehelderd, vond er een omslag plaats in het onderzoek naar de kunstenaar. Men 
begon in te zien dat de schilder tijdens zijn werkzaamheden, en dan in het bijzonder bij de 
vervaardiging van het Reinhold-altaarstuk, moest zijn bijgestaan door ateliermedewerkers. 
Hoewel het aandeel van de werkplaats niet langer werd ontkend, was men hoofdzakelijk 

                                                           

1 Lampsonius 1572. 
2 Voor afbeelding, zie Hand 2004, afb. 1, p. 6. 
3 Van Mander 1604 (Miedema editie), fol.226v-227r. 
4 Firmenich-Richartz 1894. 
5 Het drieluik in Detroit bevond zich op dat moment in de kunsthandel (zie voor herkomst: Hand 
2004, cat.nr. 61.1., p. 151). 
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geïnteresseerd in het eigenhandige werk van Joos van Cleve. Hetgeen op zich eigenaardig 
is aangezien de term ‘eigenhandigheid’ in de moderne zin van het woord niet toepasbaar is 
op de vroeg zestiende-eeuwse situatie. Het is immers onmogelijk om vast te stellen of Joos 
van Cleve de werken vanaf de grondering tot aan het vernis zelf heeft vervaardigd (zie 
hoofdstuk 2). Met de term ‘eigenhandig’ wordt in dit proefschrift dan ook een schilderij 
bedoeld van een zeer hoge kwaliteit met voor Joos van Cleve kenmerkende 
compositorische en schildertechnische aspecten. Bij de vervaardiging van een eigenhandig 
werk heeft de kunstenaar een groot aandeel voor zijn rekening genomen en kwamen de 
onderdelen die door assistenten werden uitgevoerd onder zijn supervisie tot stand.   

Twee jaar geleden, in 2004, verscheen John Hands boek Joos van Cleve, The Complete 
Paintings. Het is de eerste monografie, inclusief overtuigende selectie van de eigenhandige 
schilderijen, over de kunstenaar sinds het verschijnen van de studie van Ludwig von 
Baldass, ruim tachtig jaar geleden in 1925.6 In 1934 behandelde Max J. Friedländer de 
schilder in het negende deel van Die Alte Niederländisch Malerei en zoals Hand terecht 
beschrijft in de inleiding van zijn boek vormen deze twee publicaties het uitgangspunt voor 
de studie naar Joos van Cleves oeuvre. Hands dissertatie voor Princeton University van 
1978 vormt de basis voor zijn recente monografie over Joos van Cleve (2004). Dertien jaar 
na het verschijnen van Hands proefschrift (1978), in 1991, werd Joos van Cleve gekozen 
als onderwerp voor een tentoonstelling. Met deze expositie in het Musée du Louvre in 
Parijs werd de schilder onder de aandacht gebracht bij het grote publiek. Deze 
tentoonstelling met bijbehorende catalogus van Cécile Scailliérez kan dan ook als het begin 
worden gezien van een hernieuwde interesse in de kunstenaar, die resulteerde in enkele 
artikelen en een andere expositie vergezeld van een symposium in de Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola in Genua in 2003.7  

Naar aanleiding van de nieuwe inzichten inzake vijftiende en zestiende-eeuwse 
atelierpraktijken en de ontwikkelingen op het gebied van het materieel-technisch 
kunsthistorische onderzoek naar schilderijen in de laatste decennia, zijn er enkele artikelen 
verschenen over Joos van Cleves werkmethoden waarbij gebruik werd gemaakt van onder 
meer het onderzoek met infraroodreflectografie (IRR).8 De resultaten hiervan heeft Hand 
opgenomen in het catalogusgedeelte van zijn monografie van 2004. Desalniettemin gaat hij 
bewust minder in op deze technische gegevens, mogelijk omdat -zoals hij aangeeft in de 
inleiding van zijn publicatie- de relatie tussen Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers op 
basis van het materieel-technisch onderzoek door mij in het voorliggende boek zal worden 
behandeld.  

In tegenstelling tot voorgaande studies naar Joos van Cleve van Baldass (1925), 
Friedländer (1934), Lanc (1972) en Hand (1978, 2004) wordt de kunstenaar en zijn atelier 
in dit proefschrift bestudeerd vanuit een andere benadering. Het onderzoek naar de 
werkplaats van Joos van Cleve is onderdeel van het project Antwerpse Schilderkunst voor de 
Beeldenstorm: een sociaal-economische benadering. Dit project, dat in de zomer van 2000 van start 
ging aan de Rijksuniversiteit Groningen, concentreerde zich op de schilderkunst in 
Antwerpen tussen circa 1480 en 1566. Antwerpen nam rond de eeuwwisseling de positie 

                                                           

6 Behalve de studies van Ludwig von Baldass (1925) en Max Friedländer (1934) leverde ook  de 
dissertatie van Elga Lanc (1972) een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar Joos van Cleve. 
Baldass en Friedländer waren de eerste die een homogeen oeuvre samenstelden. Tevens merkten 
zij de atelierproductie van kopiereeksen op, maar gingen hier niet verder op in. Lancs onderzoek 
richtte zich op de iconografie van Joos van Cleves werken. Hoewel dit uiteraard een interessant en 
belangrijke aspect is, valt dit buiten het voorliggende onderzoek. 
7 Simonetti/ Zanelli 2003. De zeven lezingen die werden gepresenteerd tijdens het symposium op 
13 maart 2003 werden gepubliceerd in de volgende publicatie: F. Simonetti/ Zanelli 2003a. 
8 Ainsworth 1983; Ainsworth 1983a; Sander 1993; Kotková 1999a; Traversi/ Wadum 1999; 
Leeflang 2003, 2003a, 2003b, 2006, 2006a, 2006b, 2006c. 
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van Brugge over als economisch en artistiek middelpunt van Noordwest-Europa. 
Verschillende kunstenaars uit andere productiecentra vertrokken naar de stad aan de 
Schelde om er hun geluk te beproeven. Antwerpen was het distributiecentrum bij uitstek 
voor kunstobjecten van elders in de Nederlanden en wellicht ook van daarbuiten. De stad 
groeide uit tot een ‘culturele metropool’, die toonaangevend was op het gebied van de 
internationale export van luxegoederen, zoals schilderijen en vleugelretabels.9 Des te 
opmerkelijk is dat de artistieke ontwikkelingen in Antwerpen tot op het moment dat het 
project Antwerpse Schilderkunst voor de Beeldenstorm begon nooit eerder systematisch vanuit 
een historisch sociaal-economische oogpunt waren bestudeerd. Het project was dan ook 
zeer vernieuwend en beoogde de raakvlakken tussen het materieel-technisch onderzoek 
naar veranderingen in de werkplaatspraktijken; de kwantitatieve analyse van 
archiefdocumenten met betrekking tot de markt en het gedrag van de cliëntèle in kaart te 
brengen.10  
 Het overkoepelde project richtte zich op drie facetten van de Antwerpse kunst: de 
productie, afname en verspreiding van schilderijen.11 Ook bij het deelproject naar Joos van 
Cleves werkplaats vormen deze sociaal-economische aspecten het uitgangspunt en kunnen 
deze tot enkele fundamentele kernvragen worden samengevat: hoe werd het atelier van 
Joos van Cleve georganiseerd en vanaf wanneer is er sprake van gestandaardiseerde 
atelierpraktijken? In hoeverre stemden Joos van Cleve en zijn medewerkers hun productie 
af op de diverse wensen van hun lokale en internationale opdrachtgevers en welke 
marktstrategieën werden hierbij ontwikkeld; en in welke mate speelde de sociale positie van 
de kunstenaar een doorslaggevende rol in de relatie tot zijn klantenkring?  

De keuze voor Joos van Cleve als representatief kunstenaar voor de bestudering 
van de Antwerpse kunstproductie aan het begin van de zestiende eeuw ligt ten eerste in het 
enorme veelzijdige en met name marktgerichte oeuvre. De enorme atelierproductie is 
immers zowel schildertechnisch als qua onderwerpkeuze en marktgerichtheid kenmerkend 
voor de Antwerpse schilderkunst van deze periode. Enerzijds ontving de kunstenaar en 
zijn atelier opdrachten van institutionele en individuele opdrachtgevers uit de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden, Genua en Keulen (hoofdstuk 3); anderzijds richtten zij zich 
met de serieproductie van populaire composities op de lokale vrije markt en de 
internationale export (hoofdstuk 4). In tegenstelling tot het grootste percentage werken die 
werden geproduceerd aan het begin van de zestiende eeuw in Antwerpen, tonen met name 
Joos van Cleves altaarstukken in opdracht een grote aandacht voor ambachtelijke perfectie 
in de traditie van de grote vijftiende-eeuwse meesters. Hoewel ook de belangrijke 
Antwerpse schilder, Quinten Metsijs, schilderijen van een zeer hoge kwaliteit vervaardigde, 
bestond het overgrote deel van de Antwerpse productie uit panelen en doeken van een 
mindere kwaliteit. De enorme hoeveelheid van Aanbidding van de koningen-scènes van de 
veelal anonieme Antwerpse kunstenaars is hier een illustratief voorbeeld van.12 Dat Joos 
van Cleve tevens schilderijen vervaardigde in opdracht van het Franse hof, is evenmin 
kenmerkend voor de Antwerpse kunstproductie aan het begin van de zestiende eeuw over 

                                                           

9 Burke 1993, p. 12. De auteur omschreef een culturele metropool als een stad waarvan ‘its artists 
(…) influence the world outside, whether by travelling abroad themselves, by exporting their 
products, or by attracting outsiders to the city, whether  they come as students or consumers of the 
arts.’   
10 Faries/ Martens 2003, p. 161; publicaties die naar aanleiding van dit archiefcomponent zijn 
verschenen zijn onder meer; Martens/ Peeters 2002; Martens/ Peeters 2003; Martens/ Peeters 
2005; Martens/ Peeters 2006; Martens/ Peeters 2006a; Martens 2006; Peeters 2007. 
11 Ongepubliceerd onderzoeksvoorstel: Martens 1998 (ongepubliceerd manuscript), p. 12. Onder 
de term ‘markt’ wordt binnen deze studie de brede diversiteit aan afzetmogelijkheden verstaan: 
institutionele en individuele opdrachtgevers, de vrije markt en de internationale export. 
12 Zie hiertoe verder: Ewing 2006. 
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het algemeen. Slechts een enkeling kreeg immers de kans om zijn schilderijen te verkopen 
aan of te vervaardigen voor Frans I. Desalniettemin biedt het onderzoek naar Joos van 
Cleve en zijn atelier met zowel belangrijke opdrachten als een gigantische 
werkplaatsproductie van kopiereeksen de mogelijkheid om een groot aantal aspecten van 
de Antwerpse kunstproductie te belichten.  
  Het aandachtspunt van dit onderzoek naar de werkplaats van Joos van Cleve ligt in 
eerste instantie dan ook niet bij het eigenhandige werk (zoals wel in voorgaande studies), 
maar bij werkplaatsproducten, zoals kopiereeksen en altaarstukken waarvan men kan 
veronderstellen dat de meesterschilder werd bijgestaan door assistenten. Vandaar dat de 
selectie van onderzoeksgroepen niet heeft plaatsgevonden op basis van subjectieve criteria 
zoals artistieke kwaliteit en eigenhandigheid, maar werden er meerdere versies en varianten 
van geselecteerde thema’s, zoals de composities met De aanbidding van de koningen, De Heilige 
Familie en Christus en Johannes de Doper als kinderen onderzocht. De resultaten van de studie 
naar kopiereeksen, of ook wel serieproducten genoemd, werden vergeleken met de 
sleutelwerken binnen het oeuvre om inzicht te krijgen in de meesters eigen teken- en 
schilderstijl, en de wijze waarop deze verschilt of juist overeenkomt met die van zijn 
medewerkers.13 Enkel op deze manier is het mogelijk meer kijk te krijgen op de 
arbeidsverdeling, samenwerkingsvormen en het ontstaan van werkplaatsroutines. Zoals 
Faries schreef, zijn de ‘Recognition of the existence of artists’ workshops, and the 
visualization of shop practices, (…) surely among the greatest contributions of technical 
studies’.14 Met andere woorden, het materieel-technisch onderzoek kan worden beschouwd 
als de juiste methode voor de bestudering van Joos van Cleves atelierpraktijken.  

Het oeuvre van Joos van Cleve telt op dit moment meer dan driehonderd werken. 
Ook als men rekening houdt met de schilderijen die buiten het atelier zijn vervaardigd en 
met latere kopieën is een groot deel van de toegeschreven werken onder het toezicht van 
de kunstenaar tot stand gekomen. Er werden in totaal 107 schilderijen die in verband 
worden gebracht met Joos van Cleve en zijn atelier, ook wel de ‘Joos van Cleve-groep’ 
genoemd, onderzocht met infraroodreflectografie (IRR).15 Deze methode, die in de jaren 
‘1960 werd ontwikkeld door Van Asperen de Boer, maakt het mogelijk om als het ware 
door de verflagen heen de eerste opzet, de zogeheten ondertekening, op het paneel van de 
kunstenaar te bestuderen. Het onderzoek naar de ondertekening biedt veel nieuwe 
inzichten inzake de toeschrijving en atelierpraktijken, die aan de hand van verschillende 
thema’s in deze dissertatie worden behandeld. Het zijn dan ook hoofdzakelijk de resultaten 
van deze studie met IRR die de basis vormen voor het voorliggende boek.  

Naast de schilderijen die ten behoeve van dit boek werden onderzocht met IRR, 
zijn tevens de resultaten van het voor het overgrote deel ongepubliceerde IRR-materiaal 
van Molly Faries en Maryan Ainsworth betrokken. Ook gegevens over de ondertekening 
van Joos van Cleve en zijn atelier die door andere onderzoekers werden gepubliceerd of 
mij ter beschikking werden gesteld, zijn onderdeel van de voorliggende publicatie.16 Deze 

                                                           

13 Ook Faries wees op de noodzaak van de vergelijking tussen altaarstukken met routinewerk, en 
tussen werken vervaardigd in opdracht en schilderijen bestemd voor de vrije markt (Faries 2001, p. 
95). 
14 Faries 2001, p. 95. 
15 Onder ‘Joos van Cleve-groep’ worden zowel eigenhandige schilderijen bedoeld, als atelierstukken 
en werken van navolgers. Schilderijen uit de ‘groep Joos van Cleve’ kunnen dus eigentijdse kopieën 
zijn naar populaire composities uit Joos van Cleves atelier, die werden gemaakt buiten de 
werkplaats, maar ook schilderijen die na de dood van de kunstenaar zijn vervaardigd. Over de 
methode van IRR, onder meer: Van Asperen de Boer 1976, pp. 1-40; Faries in Faries/ Spronk 
2003, pp. 159-160. 
16 Onder andere de publicaties van Sander 1993, Scailliérez 1990, maar ook Galassi 1997. 
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aspecten resulteerden in een grote diversiteit aan gebruikte infraroodapparatuur.17 
Uiteraard moet men zich afvragen of het toelaatbaar is om de resultaten van verschillende 
camera’s te vergelijken. Hoewel het antwoord mede is gerelateerd aan het onderzoek naar 
een specifieke kunstenaar of werkplaats, moet tevens worden benadrukt dat het gebied van 
het elektromagnetisch spectrum dat werd bereikt met de voor dit onderzoek gebruikte 
camera’s over het algemeen vergelijkbaar is. Bovendien werd de ondertekening van Joos 
van Cleve en zijn medewerkers meestal aangebracht met een koolstofhoudend materiaal 
op een lichte grondering en brachten de kunstenaar en zijn ateliermedewerkers de 
verflagen vrij transparant aan. Door de combinatie van deze elementen is de ondertekening 
van Van Cleve en zijn assistenten over het algemeen met verschillende infrarood- en IRR-
technieken eenvoudig te registeren. Dit maakt het werk van de kunstenaar en zijn 
ateliermedewerkers uitermate geschikt voor deze onderzoeksmethode.   
 De selectie van de schilderijen die werden onderzocht met IRR hing samen met de 
probleemstelling van dit proefschrift. Vandaar dat in eerste instantie kopiereeksen werden 
gekozen die illustratief zijn voor het oeuvre van Van Cleve (hoofdstuk 4). Doordat Faries 
en Ainsworth reeds voor de aanvang van het onderzoek in 2000 vijf versies van De Heilige 
Familie hadden onderzocht, was het een logische keuze om deze onderzoeksgroep te 
selecteren voor verdere bestudering. Des te meer, omdat de compositie met Maria en Kind 
in het bijzijn van Jozef vroeg in het oeuvre van Joos van Cleve is te plaatsen en het wellicht 
tot de eerste kopiereeksen uit zijn atelier kan worden gerekend. De publicatie van Laura 
Traversi en Jørgen Wadum (1999) was doorslaggevend voor de selectie van de 
serieproducten met Christus en Johannes de Doper als kinderen.18 Dit artikel was immers het 
eerste dat handelt over het gebruik van modellen in de werkplaats van de kunstenaar. Het 
hierbij gepubliceerde onderzoeksmateriaal vormde het uitgangspunt voor een uitvoerige 
studie naar deze voorstelling.  

Bij de selectie van de verschillende casussen speelden tevens praktische zaken een 
rol, onder meer toegankelijkheid en budget. Vandaar dat de onderzoeksreizen met de IRR-
apparatuur beperkt bleven tot Europa. Faries en Ainsworth onderzochten echter voor de 
start van het onderzoeksproject (in 2000) ruim twintig met name eigenhandige werken in 
de Verenigde Staten met IRR, zodat ook de ondertekening van deze schilderijen bij deze 
studie kon worden betrokken. Bovendien vormden de panelen, zoals ook de kopiereeks 
met De Heilige Familie, die door Faries en Ainsworth werden bestudeerd in sommige 
gevallen het uitgangspunt om een ander werk te onderzoeken. Zo was de 
gemonogrammeerde triptiek met De aanbidding van de koningen in Detroit (Detroit Art 
Institute) in 1984 reeds onderzocht met IRR, waardoor een onderzoeksreis naar Napels 
(Museo di Capodimonte) waar zich eveneens een versie van dit altaarstuk bevindt, gepast 
leek (zie hoofdstuk 2).19     

De gedachtes en ideeën met betrekking tot de eigenhandige ondertekening van 
Joos van Cleve die door Faries en Ainsworth in de jaren 1980-1990 waren gevormd, 

                                                           

17 Daarbij werd in het eerste stadium van het vier jaar durende onderzoek gebruik gemaakt van de 
IU-camera van Faries. In 2002 kwam de Rijksuniversiteit Groningen, dankzij de financiële steun 
van de GasUnie en het Frank Mohrfonds in het bezit van een digitale IRR-camera, die vanaf dat 
moment veelvuldig werd gebruikt. Indien het mogelijk was om in het buitenland te werken met 
daar reeds aanwezige apparatuur, ging hier de voorkeur naar uit, zo werd in Genua gewerkt met de 
Hamamatsu van Maria Galassi (zie voor specificaties Bijlage 1). Indien er gebruik is gemaakt van 
infraroodfoto’s (IR) in plaats van IRR wordt dit aangegeven. Het onderscheid tussen de 
verschillende IRR-camera’s en de specificaties zijn terug te vinden in Bijlage 1. 
18 Traversi/ Wadum 1999, pp. 99-109. 
19 Enkele resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd door Leeflang in 2005 (Leeflang 2005). 
Een uitvoerige studie verschijnt in het Detroit Bulletin of Art in het voorjaarsnummer van 2008 
(Leeflang 2008, verwacht). 
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konden gedurende de afgelopen zeven jaar worden genuanceerd.20 Doordat er een groot 
aantal werken uit de groep ‘Joos van Cleve’ werd onderzocht met IRR werd enerzijds het 
onderscheid tussen meester en werkplaatsmedewerkers of anders gezegd ‘eigenhandigheid’ 
versus ‘samenwerking’  duidelijker, terwijl anderzijds het besef van de complexiteit in de 
werkverdeling van één schilderij zich meer en meer begon af te tekenen. Het onderzoek 
naar de ondertekening leverde onmisbare gegevens op die tot belangrijke inzichten leidden, 
maar daarbij vormden de verkregen resultaten in sommige gevallen het uitgangspunt voor 
nieuwe probleemstellingen.  
 De keuze van eerdere onderzoekers en de genoemde praktische aspecten, zoals 
budget en toegankelijkheid, droegen ertoe bij dat de selectie van onderzoekswerken zeer 
veelzijdig is en tevens als representatief kan worden beschouwd voor het gehele oeuvre. Er 
werden immers atelierstukken, drieluiken en kopiereeksen onderzocht, waarvan zowel de 
kwaliteit als het aandeel van meester sterk uiteenliepen. Sommige werken werden volledig 
door ateliermedewerkers vervaardigd, terwijl in andere schilderijen de hand van de meester 
duidelijk waarneembaar is. Hierdoor kan deze studie worden beschouwd als een uitvoerige 
analyse van de productie van Joos van Cleve en zijn atelier op basis van het onderzoek met 
IRR. Desalniettemin is deze publicatie geen catalogue raisonée. Vandaar dat tevens enkele 
belangrijke altaarstukken zoals het Santa Maria della Pace-altaarstuk (Parijs, Musée du 
Louvre) en onderzoeksgroepen waaronder De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
grotendeels buiten beschouwing zijn gelaten. In sommige gevallen is de keuze om een 
bepaald werk wel of niet op te nemen weloverwogen en in andere gevallen hangt de 
selectie simpelweg samen met praktische zaken, zoals het krijgen van toestemming, locatie, 
tijdschema en financiële mogelijkheden.  
 Naast het onderzoek met IRR werd in dit boek gebruik gemaakt van de studie met 
dendrochronologie (hoofdstuk 5). Deze methode is gericht op de identificatie en datering 
van hout. Een vroegst mogelijk datering wordt bepaald aan de hand van de exacte 
opmeting van de breedte van de jaarringen, waarmee de specifieke groeicyclus van een 
boom (in dit geval eik) kan worden vastgesteld.21 Houtbioloog Peter Klein (Universität 
Hamburg) analyseerde vijftig werken die met Joos van Cleve in verband worden gebracht 
en gaf mij de mogelijkheid de gegevens kunsthistorisch te interpreten. Voor het vijftiende 
colloquium Le dessin sous-jacent et de la technologie dans la peinture te Brugge werd in het najaar 
van 2003 in samenwerking met Klein een lezing voorbereid die resulteerde in een artikel.22 
Deze publicatie (2006) vormde het uitgangspunt voor het vijfde hoofdstuk van dit 
proefschrift. 
 Hoewel de technische kunstgeschiedenis meer omvat dat de bestudering van 
kunstwerken met IRR en dendrochronologie alleen, vielen het maken van 
röntgenopnames, de bestudering van de schilderijen met ultraviolet licht, het nemen van 
verfmonsters en het microscopisch onderzoek om praktische redenen voor het overgrote 
deel buiten deze studie.23 Desalniettemin zijn, zoals Faries het formuleert, IRR en 
dendrochronologie de twee methodes die in de afgelopen twintig tot dertig jaar de 
allerbelangrijkste bijdragen hebben geleverd aan het technische onderzoek naar 

                                                           

20 Ainsworth 1983 en de onderzoeksrapporten van Ainsworth en Faries in het archief van The 
Metropolitan Museum of Art, New York (Ainsworth) en het RKD, Den Haag (Faries).  
21 Klein 1989, p. 25; Klein 1994, pp. 101-103; Klein 1995, pp. 209-211. 
22 Leeflang/ Klein 2006.  
23 Indien in musea röntgen-, UV-opnames of verfmonsters aanwezig waren, werden deze wel 
bestudeerd. Aangezien dit onderzoeksmateriaal in vergelijking met de resultaten van de bestudering 
van de panelen met IRR en dendrochronologie, in veel mindere mate beschikbaar was, worden 
röntgen-, UV-opnames of verfmonsters in dit proefschrift slechts minimaal behandeld. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat de aanwezigheid van verfmonsters voor de schilderijen toegeschreven 
aan Joos van Cleve en zijn atelier zeer summier is (zie tevens Bijlage 1). 
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Nederlandse kunst.24 Onderzoek naar de chronologie op basis van een combinatie tussen 
kunsthistorische argumentaties en dendrochronologie naar het werk van Joos van Cleve en 
zijn atelier was nooit eerder uitgevoerd en bovendien biedt de vergelijking tussen IRR-
montages en schilderijen, die uiteraard nauwkeurig werden bestudeerd met het blote oog 
en in sommige gevallen tevens met behulp van een stereomicroscoop, voldoende 
informatie om een beter inzicht te krijgen in de vroeg zestiende-eeuwse Antwerpse 
schilderijenproductie en in het bijzonder die van Joos van Cleve.  

Het bleek onmogelijk om binnen zeven jaar alle werken die zijn onderzocht met 
IRR uitvoerig in de vijf hoofdstukken van dit proefschrift te behandelen. Om toch een 
volledig beeld te geven van alle schilderijen die zijn geanalyseerd, zijn deze opgenomen in 
Bijlage 1: Lijst van onderzochte werken. Deze bijlage is geen catalogusgedeelte en geeft dan ook 
geen beschrijving van de compositie, geen informatie over de herkomst en geen volledige 
bibliografie.25 Naast de basisgegevens, zoals verblijfplaats, inventarisnummer en 
afmetingen, is echter een korte beschrijving van de ondertekening en doordringbaarheid 
van de verflagen opgenomen. Ook de gebruikte IRR-apparatuur, datum van het 
onderzoek, de verantwoordelijke onderzoekers, eventueel verschenen publicaties die het 
IRR-materiaal van het desbetreffende schilderij behandelen en de opnames die van elk 
schilderij zijn gemaakt, worden genoemd. Indien musea beschikken over andere 
onderzoeksresultaten, zoals röntgenfoto’s en dwarsdoorsneden, kan dit ook worden 
teruggevonden in de Lijst van onderzochte werken. De bijlage biedt een voor zover mogelijk 
volledig overzicht van al het beschikbare onderzoeksmateriaal, inclusief de verblijfplaats, 
voor de schilderijen, die in verband wordt gebracht met Joos van Cleve; hetgeen van 
belang is voor toekomstige onderzoekers. 
  Hoewel het overkoepelde project Antwerpse Schilderkunst voor de Beeldenstorm: een 
sociaal-economische benadering een wisselwerking beoogde tussen het materieel-technisch 
onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van atelierpraktijken en de kwantitatieve 
analyse van archiefdocumenten, bleek dit in praktijk moeilijk te bewerkstelligen. Met 
uitzondering van het eerste hoofdstuk waarin de resultaten van het archiefonderzoek 
worden gecombineerd met het IRR-onderzoek, sluit dit proefschrift naar Joos van Cleve 
en zijn atelier in hoofdzaak aan bij een reeds bestaande technische kunsthistorische traditie. 
Zoals Faries aangeeft in haar artikel ‘Technical Studies of Early Netherlandish Painting: A 
Critical Overview of Recent Developments’ (2003), het eerste historiografisch overzicht 
van het materieel-technisch onderzoek, vormt de studie naar de Meester van Flémalle en 
Rogier van der Weyden een model voor het onderzoek met IRR.26 Ook binnen de 
monografische studies naar Petrus Christus, Gerard David, de Meester van de Ursula 
Legende, Jan van Scorel en Lucas van Leyden speelt het onderzoek met IRR een 
fundamentele rol.27 Aangezien de vraagstelling, ideeën en inzichten in de proefschrift mede 
tot stand zijn gekomen naar aanleiding van inspirerende discussies met de verschillende 
leden van het project Antwerpse Schilderkunst voor de Beeldenstorm: een sociaal-economische 
benadering wordt Joos van Cleve echter wel in een bredere context geplaatst. Bovendien heb 
ik de afgelopen zeven jaar de mogelijkheid gehad om de voorlopige resulaten van 
verschillende casussen uit dit onderzoek te presenteren en publiceren.28 Hierop kwamen de 

                                                           

24 Faries 2003, p. 3. 
25 Bovendien zijn in het catalogusgedeelte van de monografie van John Hand inscripties, herkomst, 
tentoonstellingen en bibliografie opgenomen.   
26 Van Asperen de Boer/ Dijkstra/ Van Schoute 1992. 
27 Jan van Scorel: Faries 1975; Lucas van Leyden: Filedt Kok 1978; Petrus Christus: Ainsworth 
1998; de Meester van de Ursula Legende: Levine 1989. 
28 Leeflang 2003; Leeflang 2003b; Leeflang 2003c; Leeflang 2005; Leeflang 2006; Leeflang 2006b; 
Leeflang 2006c; Leeflang 2006d; Leeflang 2006e; Leeflang 2008 (verwacht). 
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nodige positieve kritieken van zowel historici, kunsthistorici en andere geïnteresseerden, 
die mij constant stimuleerden tot het verder uitwerken van mijn gedachtes.   
 
Zoals reeds opgemerkt, richt dit boek zich op drie facetten van de kunstmarkt: de 
productie, afname en distributie. Deze aspecten worden behandeld aan de hand van de 
schilderijen vervaardigd door Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers. In het eerste 
hoofdstuk wordt het professionele leven van de kunstenaar onder de loep genomen aan de 
hand van zowel archivalische als materieel-technische documenten. Hierbij is in eerste 
instantie gebruik gemaakt van reeds gekende en gepubliceerde archiefdocumenten. Enkele 
hiervan werden in het verleden echter nauwelijks geïnterpreteerd. Bovendien werden 
gegevens uit het Bussenboek, de registratielijsten van de Armenbus (het uitkeringsfonds voor 
armlastigen en zieken van het Sint-Lucasgilde) niet eerder betrokken bij het onderzoek 
naar Joos van Cleves leven en carrièreverloop. Tevens zijn twee nieuwe (en nooit eerder 
getranscribeerde) archiefdocumenten over Cornelis van Cleve opgenomen als voetnoot. 
Om meer inzicht te krijgen in het functioneren en oprichten van het atelier van Joos van 
Cleve is gebruik gemaakt van het uitvoerige archiefonderzoek van Jan van der Stock naar 
de reglementen van het Antwerpse Sint-Lucasgilde en de jurisdictie van de periode 1480-
1530.29 Dit maakte het mogelijk om de werkplaats van Joos van Cleve in een bredere 
context te plaatsen. Tevens werd een methode die is gebaseerd op de basisprincipes van 
event history analysis toegepast. Deze methode wordt gebruikt bij de studie naar de 
dynamische ontwikkeling van gegevens, die iedere verandering in het leven van een 
individu, zoals geboorte en huwelijk, vastlegt. Zoals het onderzoek van Martens en Peeters 
heeft aangetoond, blijkt deze methode eveneens van toepassing op de bestudering van een 
kunstenaarsatelier.30 De volgende vragen stonden hierbij centraal: Hoe groot was het atelier 
en het huishouden van Joos van Cleve; wie waren zijn leerlingen en medewerkers en zijn 
zij te onderscheiden van hun meester; en hoe werden de taken in de werkplaats verdeeld? 
De problematiek omtrent de werkrelatie tussen Joos van Cleve en zijn zoon Cornelis is een 
niet eerder bestudeerd aspect. Het sleutelwerk binnen het oeuvre van Cornelis, De 
aanbidding van de koningen in Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) werd 
onderzocht met IRR om inzicht te krijgen in zijn werkmethodes. Waarin verschillen de 
composities van Joos en Cornelis; komt de ondertekening van de zoon overeen met die 
van zijn vader; is Cornelis’ hand te onderscheiden in het atelier; en in hoeverre maakt hij 
gebruik van zijn vaders modeltekeningen en kartons? Hoewel het vrij onbekende oeuvre 
van Cornelis van Cleve verder zou moeten worden onderzocht, is in dit boek een eerste 
aanzet gegeven.    
 In het tweede tot en met met vierde hoofdstuk staat de atelierproductie van Joos 
van Cleve centraal, die wordt bestudeerd aan de hand van de studie met IRR. De wijze 
waarop de werkplaatspraktijken werden ontwikkeld; wanneer is er sprake van een 
werkplaatsroutine en wat de relatie is tussen ‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’ 
vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt. Hoofdstuk 2 richt zich op de werken die zijn 
voorzien van een geïntergreerd zelfportret of kunstenaarsmonogram om een algemeen 
beeld te vormen van de werken die met zekerheid aan Joos van Cleve kunnen worden 
toegeschreven. Het Reinhold-altaarstuk (Warschau) van 1516, één van de kunstenaars 
vroegst gekende opdrachten in Antwerpen vormt hierbij een belangrijke casus. Er wordt 
gekeken in hoeverre dit werk een geschikt uitgangspunt vormt voor de bestudering van het 

                                                           

29 Van der Stock 1993.  
30 Martens en Peeters pasten de methode van de Event History Ananylis aan voor het 
kunsthistorische onderzoek. Natasja Peeters gaf tijdens het congres Brueghel Enterprises op 20-21 
juni 2002 te Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) een lezing: ‘Family 
matters. An integrated biography of Pieter Breughel II’, waarin het belang van de methode uiteen 
werd gezet, zie tevens hoofdstuk 1. 
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verdere oeuvre. Door het monogram en zelfportret op het Reinhold-altaarstuk en de 
aanwezige documenten inzake de opdracht wordt dit retabel gezien als één van de 
sleutelstukken binnen het oeuvre. Opmerkelijk is echter, dat het werk zeer veel 
overeenkomsten vertoont met het zogenoemde Antwerpse Maniërisme en in eerste 
instantie een enigszins geïsoleerde positie lijkt in te nemen binnen Joos van Cleves oeuvre. 
Aan de hand van verschillende werkplaatspraktijken, zoals de ondertekening in de 
houtsnedenconventie, het toevoegen van kleurnotaties en inscripties, en het gebruik van 
modellen in de vorm van prenten en tekeningen passeren een groot aantal werken, 
waaronder drieluiken en altaarstukken, zoals De aanbidding van de koningen in Detroit en 
Napels, de revue.  

In hoofdstuk 3 worden de atelierpraktijken behandeld die zijn gerelateerd aan de 
opdrachtsituatie. Van de ten minste éénentwintig bestelde schilderijen zijn van elf de 
opdrachtgevers bij naam bekend. Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers waren 
verantwoordelijk voor altaarstukken, die bestemd waren voor zowel lokale als buitenlandse 
handelaren uit onder meer Genua, Keulen en Gdańsk. Op welke manier levert het 
onderzoek met IRR nieuwe inzichten in de wijze waarop de cliënten waren betrokken bij 
de productie; hoe controleerden zij het ontstaansproces en op welke wijze kwamen de 
contacten tussen de schilder en potentiële klanten tot stand? Behalve het materieel-
technisch onderzoek, waarbij wederom de relatie ‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’ 
een belangrijke rol speelt, staat de historische context van Joos van Cleve als aannemer van 
belangrijke opdrachten centraal. 

Hoewel kopiereeksen reeds vanaf Joos van Cleves intrede in het Antwerpse Sint-
Lucasgilde in 1511 werden vervaardigd, concentreerde de productie ervan zich met name 
aan het einde van de kunstenaars carrière, rond 1530. Vandaar dat de serieproducten met 
bijbehorende ateliermethoden, waarbij standaardisatie van paneelformaten en het gebruik 
van kartons (op basis van het onderzoek met IRR), in het vierde en voorlaatste hoofdstuk 
worden behandeld.  
 Het vijfde en laatste hoofdstuk richt zich op de chronologie van schilderijen uit het 
atelier van Joos van Cleve. De kunsthistorische argumentaties worden hier vergeleken met 
de resultaten van de dendrochronologische analyses, die door Peter Klein zijn uitgevoerd. 
Tot dusver was, met uitzondering van een groot aantal panelen uit het oeuvre van Hans 
Holbein en Gerard David, geen enkele andere groep van zestiende-eeuwse schilderijen 
toegeschreven aan één kunstenaar of atelier onderzocht met dendrochronologie.31 
Hierdoor was een vaste dendrochronologische formule voor de vroeg-zestiende eeuw niet 
voorhanden. De diversiteit van de onderzochte panelen die met Van Cleve in verband 
worden gebracht en door Klein werden geanalyseerd, is zeer groot en evenals bij de 
werken bestudeerd met IRR is er sprake van schilderijen die sterk uiteenlopen in kwaliteit. 
Er werden immers zowel grotendeels eigenhandige altaarstukken in opdracht bestudeerd 
alsmede serieproducten en (vorsten)portretten. Door middel van archivalische gegevens 
inzake de datering van schilderijen, gedateerde werken en het onderzoek met 
dendrochronologie naar vijftig werken die zijn toegeschreven aan de ‘Joos van Cleve-
groep’ werd het mogelijk inzicht te krijgen in de chronologische spreiding van werken 
binnen de dertig jaar durende activiteiten van de kunstenaar en zijn werkplaatsassistenten 
in Antwerpen. Daarbij kon een zeer bruikbare dendrochronologische formule worden 
vastgesteld, die tevens kan worden toegepast op de schilderijen van Joos van Cleve die in 
de toekomst nog zullen worden onderzocht.  
                                                           

31 In de toekomstige ‘Catalogue of Paintings 1450-1600, Centraal Museum Utrecht’, onder redactie 
van Liesbeth Helmus, (verwacht begin 2008) zal eveneens een bijdrage van Molly Faries en Peter 
Klein over het onderzoek met dendrochronolgie naar Jan van Scorel worden opgenomen. Hoewel 
ook deze studie omvangrijk is, bevat het minder schilderijen dan in dit proefschrift over Joos van 
Cleve.  
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Samengevat zal blijken dat het onderzoek naar Joos van Cleve en zijn atelier 
nieuwe inzichten geeft in de wijze waarop de Antwerpse kunstproductie aan het begin van 
de zestiende eeuw tot stand kwam. Zowel kopiereeksen als schilderijen die werden 
vervaardigd in opdracht worden in dit boek belicht. Hierbij ligt de nadruk op resultaten 
verkregen met behulp van de bestudering met IRR en dendrochronologie en de 
interpretatie van deze gegevens.  
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Hoofdstuk 1. Het professionele leven van Joos van Cleve aan de hand van de 
archivalische en materieel-technische documenten 
 
Evenals bij vele andere vroeg zestiende-eeuwse kunstenaars biedt het archiefonderzoek 
voor Joos van Cleve met name aanleiding tot een kritische beschouwing omtrent zijn 
productie, ateliersamenstelling en carrièreverloop. Vanwege het beperkte aantal 
documenten is een reconstructie van zijn leven namelijk slechts gedeeltelijk mogelijk. De 
kunstenaar wordt acht maal vermeld in de Liggeren, de ledenlijst van het Antwerpse Sint-
Lucasgilde. Daarnaast zijn er nog enkele andere documenten in de Schepenregisters en in 
het fonds de Notaris ‘s Hertogen (beide in het Stadsarchief Antwerpen), die inzicht geven 
in het leven van de schilder. Hoe werden deze gegevens in het verleden geïnterpreteerd en 
in welke mate zijn dergelijke veronderstellingen een eigen leven gaan leiden? In dit 
hoofdstuk staan de aspecten van Joos van Cleves activiteiten als kunstenaar centraal die 
met zekerheid kunnen worden vastgesteld. 

Om Joos van Cleve te benaderen vanuit een breder perspectief en om na te gaan in 
hoeverre hij een representatief kunstenaar is voor de bestudering van de Antwerpse 
schilderkunst aan het begin van de zestiende eeuw is het noodzakelijk om methoden die 
werden ontwikkeld bij andere disciplines, zoals historische statistiek en sociale 
netwerkanalyse bij deze studie te betrekken. Bovendien biedt het archiefonderzoek van Jan 
van der Stock naar de reglementen van het Antwerpse Sint-Lucasgilde en de jurisdictie van 
de periode 1480-1530 onmisbare gegevens, die van belang zijn bij de bestudering van de 
vroeg zestiende-eeuwse Antwerpse kunst.32 Hoe werd een atelier in deze periode over het 
algemeen georganiseerd en hoe zag de werkplaats van Van Cleve er nu werkelijk uit? In 
welke mate was het sociale netwerk van de kunstenaar van belang voor de productie en 
afname van zijn schilderijen en in hoeverre biedt de informatie bekend over Joos van 
Cleves opdrachtsituatie een mogelijkheid om zijn positie als kunstenaar in de Antwerpse 
schildergemeenschap vast te stellen?  

Behalve archivalische bronnen en statistische onderzoeksmethoden wordt in dit 
hoofdstuk gebruik gemaakt van de resultaten van het materieel-technisch onderzoek; 
hetgeen een fundamentele toevoeging is op de voorgaande, monografische studies over 
Joos van Cleve van Ludwig von Baldass (1925), Max J. Friedländer (1934) en John Hand 
(1978, 2004). Ten behoeve van het voorliggende boek werd, zoals reeds opgemerkt in de 
inleiding, een groot aantal panelen dat wordt toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn 
ateliermedewerkers bestudeerd met behulp van infraroodreflectografie (IRR). Het 
onderzoek met IRR onthult gegevens inzake de ondertekening en de verdere 
totstandkoming van een schilderij. Er kunnen veranderingen zijn aangebracht tijdens het 
ontstaansproces van het werk, maar bovenal levert dit onderzoek onmisbare gegevens op 
bij de studie naar atelierpraktijken en werkplaatsroutines, zoals nieuwe inzichten inzake 
Joos van Cleves training, de wijze waarop hij zijn leerlingen opleidde, de 
ateliersamenstelling en hoe specifieke werkplaatsgebruiken van vader op zoon werden 
overgebracht ter bevordering van de voortzetting van het atelier. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

32 Van der Stock 1993, p. 47; Campbell 1976, p. 188. Jan van der Stock, bestudeerde als eerste de 
Antwerpse archieven met als uitgangspunt, het verwerven van nieuwe inzichten in de 
atelierpraktijken. Voor zestiende en zeventiende Antwerpse archiefdocumenten, zie tevens: Denucé 
1932 (inventarissen) en Doehaerd 1962-1963. 
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1.1. Archiefdocumenten en andere bronnen 
 
Joos vander beke, alias van Cleve, poorter van Antwerpen 
Waar en wanneer ‘Joos vander beke, alias van cleve’ werd geboren is onbekend.33 Zijn 
naam doet echter vermoeden dat hij of zijn familie uit de stad of regio Kleve kwam. Het 
wapenschild van de familie Van der Beke is aangebracht op een doopvond in de kerk in 
Alt-Schermbeck, een stad in de buurt van Wesel in het noordwesten van Noord-Rijn 
Westfalen. Tevens wordt in de archiefdocumenten aldaar tussen 1478 en 1505 enkele 
malen melding gemaakt van een Evert van der Beke.34 Of Joos van Cleve echter familie is 
van deze Evert van der Beke en in hoeverre hij tot dezelfde familietak behoorde als 
degenen die het doopvond bestelden, is onbekend. De negentiende-eeuwse historicus, Jos 
van den Branden veronderstelde dat de kunstenaar in de Antwerpse archieven werd 
aangeduid met ‘Joos vander beke, alias van cleve’, omdat hij een bastaardkind was en een 
lange tijd de naam van zijn moeder gebruikte.35 Er zijn echter geen documenten die deze 
hypothese onderbouwen. Hoewel in de literatuur enkele namen naar voren zijn gekomen 
voor de mogelijke vader en moeder van Joos, berustte deze informatie inzake 
familiebanden op misverstanden.36 

Zoals reeds blijkt, biedt de kunstenaarsnaam ‘Joos vander Beke, alias van Cleve’ 
ruimte voor verschillende hypotheses. Het is dan ook van belang om na te gaan hoe de 
bewaarde documenten en het ontbreken van bepaalde gegevens moeten worden 
geïnterpreteerd. Joos van Cleves zoon, Cornelis (geboren in 1520) en dochter Jozijne 
(geboren in 1522) beiden geboren in Antwerpen, worden eveneens in de documenten 
vermeld als ‘vander Beke, alias van Cleve’.37 In dit geval heeft het toponiem ‘van Cleve’ 
met zekerheid geen betrekking op de geboorteplaats, maar in hoeverre is dit bij Joos van 
Cleve wel het geval? Kwam hij werkelijk van buiten de stad, zoals over het algemeen wordt 
verondersteld, of werd hij eveneens in Antwerpen geboren en was de vermelding ‘van 
Cleve’, zoals ook bij Cornelis en Jozijne onderdeel van de familienaam?  

De inschrijving van Joos van Cleve als Antwerps poorter (burger) zou het bewijs 
kunnen leveren voor zijn herkomst van buiten de stad. Immigranten, die in de stad wilden 
werken of zich lange tijd wilden vestigen, moesten zich immers inschrijven om 
burgerrechten, het zogeheten poorterschap, te verwerven. Joos van Cleve staat echter niet 
in de poorterboeken, waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat hij werd geboren in 
de Scheldestad, Antwerpen. De lijsten waarin het poorterschap is vastgelegd over de 
periode van 1480 tot 1533 zijn echter zeer summier ingevuld en bewaard; sommige jaren 
ontbreken volledig. Daarbij werden de Antwerpse reglementen niet altijd nageleefd, 
waardoor het mogelijk is dat Van Cleve ondanks dat hij van buiten de stad kwam, 
gewoonweg niet werd ingeschreven als poorter of dat het jaar dat hij zijn registratiegeld 
voor het poorterschap betaalde, ontbreekt. Samengevat blijkt het ontbreken van Joos van 
Cleves naam in de poorterboeken geen doorslaggevend bewijs om aan te nemen dat hij in 
Antwerpen werd geboren en getogen. Bovendien werd Van Cleve ook niet als leerling 
vermeld in de Liggeren. Vandaar dat men zou kunnen veronderstellen dat hij zijn opleiding 
tot schilder wellicht buiten Antwerpen voltooide. Ook hier moet rekening worden 
gehouden met het feit dat het jaar dat Joos van Cleve als leerling werd opgenomen in het 

                                                           

33 Hand 2004, p. 5. 
34 Gorissen 1973, p. 206 (noot 174); Hand 2004, p. 13. In Hands dissertatie van 1978 staat nog 
beschreven dat er geen verwijzingen naar de familienaam ‘Van der Beke’ in de stad Kleve of de 
verdere provincie zijn bewaard gebleven (Hand 1978, p. 27). 
35 Van den Branden 1883, p. 171. 
36 Van Mander (Miedema editie), pp. 164-166.  
37 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister, 1554), fol. 
91 en fol. 92 (zie voor transcripties noot 62-63). 
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gilde, kan ontbreken. Zoals de poorterboeken zijn de registratielijsten van de Liggeren 
evenmin volledig. Daarbij is het onbekend welk beroep zijn vader uitoefende. Indien deze 
ook schilder was, kan Joos van Cleve door hem zijn opgeleid. In dit geval staat Van Cleve 
niet geregistreerd als leerling in de Liggeren. Meesterszonen werden namelijk vrijgesteld van 
betalingen aan het gilde.   

Verder komt de volledige naam Van der Beke- Van Cleve niet voor in de 
Antwerpse archiefdocumenten van voor 1511, het jaar waarin de kunstenaar zijn 
vrijmeesterschap verkreeg. Vandaar dat men in dit geval juist door het ontbreken van 
bepaalde gegevens met enige zekerheid kan concluderen dat Joos van Cleve waarschijnlijk 
niet van oorsprong uit Antwerpen kwam, maar dat hij evenals een groot aantal andere 
schilders in het eerste decennium van de zestiende eeuw naar de handelsstad aan de 
Schelde emigreerde. 
 
Joos van Cleve en Jan Joest 
De vroegst gekende opdracht waaraan Joos van Cleve meewerkte, zijn de geschilderde 
retabelluiken van het hoogaltaar in de Sankt Nikolaikirche in Kalkar onder leiding van Jan 
Joest (ca. 1455-na 1519) van circa 1505 tot 1509.38 De contracten van deze opdracht zijn 
grotendeels bewaard gebleven en geven inzicht in de complexe totstandkoming van het 
Kalkar-altaarstuk. Het rechter buitenluik bestaat uit vier composities, waaronder De 
opwekking van Lazarus.39 Hierop schilderde Joos van Cleve zijn zelfportret als één van de 
aanschouwers van de religieuze scène op de voorgrond (afb. 16). De schildertechniek van 
het geïntegreerde zelfportret komt overeen met de latere werken die hij produceerde in 
Antwerpen. Aan de hand van dit zogeheten crypto-portret, en tevens de latere zelfportretten 
die de kunstenaar toevoegde aan andere grotendeels eigenhandig uitgevoerde schilderijen 
(waarover later meer) neemt men aan dat hij rond 1485/1490 werd geboren.40 Op De 
opwekking van Lazarus zou de schilder dan begin twintig jaar zijn. 

De aanwezigheid van Van Cleves portret op het Kalkar-altaarstuk was tevens 
aanleiding tot hypotheses omtrent de training van de kunstenaar. Verschillende auteurs 
veronderstelden dat Van Cleve werd opgeleid in het atelier van Jan Joest.41 Evenals de 
steden Kleve en Wesel behoorde Kalkar tot het hertogdom Kleef en het is niet onmogelijk 
dat een schilder geboren te Kleve in de leer ging bij een meester in Kalkar (of Wesel, waar 
Jan Joest oorspronkelijk vandaan kwam). Hoewel Joos van Cleve niet bij naam wordt 
genoemd als één van de assistenten van Joest in de contracten betreffende het altaarstuk te 
Kalkar, is het door het geschilderde zelfportret aannemelijk dat hij dat wel degelijk was.42 
Uit de documenten is bekend dat Joest tijdens de vervaardiging van de luiken werd 
bijgestaan door ‘knechten’.43 De exacte betekenis van ‘knecht’ is echter niet duidelijk. 
Worden met deze knechten reeds opgeleide schilders bedoeld, die werden aangenomen 
voor de assistentie bij de opdracht (gezellen) of waren het leerlingen van Jan Joest, die 
ofwel hun leertijd hadden voltooid ofwel nog in opleiding waren?  

                                                           

38 Over het Kalkar-altaarstuk: Baudisch 1940, pp. 27-50; Willemsen 1967, pp. 105-122; Gorissen 
1973; Wolff-Thomsen 1997, pp. 115-340. Meest recente monografie over Jan Joest: Schollmeyer 
2004. 
39 De andere drie voorstellingen zijn: De presentatie in de tempel, Christus voor de geleerden, Christus en de 
Samaritaanse vrouw bij de put. 
40 Leeflang 2003; Hand 2004, p. 5. 
41 Friedländer 1972, pp. 39-40;  Hand geeft aan dat het vaststellen van Joos van Cleves leermeester 
zeer moeilijk is (Hand 2004, pp. 13-14). 
42 De assistenten werden zo wie zo niet bij naam genoemd. In de documenten staat enkel dat Jan 
Joest werd bijgestaan door knechten.  
43 Ind heftmen den knechten vander taeffelen ind ffuet to drinckgelt gegeuen tsamen v horns gulden ad xxij stuver 
(1508/1509 inger Aeyen; C.2, 1, fol. 60; geciteerd in Gorissen  1973, noot 106).  
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Er is weinig informatie bekend over Joos van Cleves vroege periode als schilder. 
Het is mogelijk dat hij op het moment van de vervaardiging van het hoogaltaar in Kalkar al 
enige jaren een opleiding als schilder had genoten of dat hij deze reeds had voltooid. 
Anders was hij wellicht niet in de positie geweest om zijn portret toe te voegen. Zoals de 
Italiaan Ceninno Cennini (ca. 1370- ca. 1440) schreef in zijn Il Libro dell’Arte, het handboek 
voor de kunstenaar (van ca. 1390) en tevens Karel van Mander (1548-1606) in zijn Schilder-
boeck (1603-1604), hielden leerlingen zich aan het begin van hun opleiding immers enkel 
bezig met taken zoals het natekenen van voorbeelden van hun meester en het mengen van 
verf.44 Het eigenlijke schilderen bij een opdracht, zoals het Kalkar-altaarstuk, was 
hoogstwaarschijnlijk voorbehouden aan volleerde kunstenaars of aan leerlingen die zich 
reeds in een vergevorderd stadium van hun opleiding bevonden. Desalniettemin moet men 
zich af vragen of het voor kunstenaars met de status van ‘knecht’ was toegestaan om een 
zelfportret op een belangrijke opdracht te schilderen? Hoewel er geen andere zestiende-
eeuwse voorbeelden bekend zijn in de schilderkunst, waarbij de portretten van assistenten 
zijn geschilderd, voegde de Duitse beeldhouwer Adam Kraft (ca. 1455/1460- 1508) zijn 
zelfportret en dat van zijn twee ateliermedewerkers toe aan een belangrijke opdracht.45 De 
drie figuren zijn bijna levensgroot en zitten op de voet van de sokkel van het Sacramentshuis 
in de Sankt Lorenzkirche in Neurenberg. 

Of Joos van Cleve Jan Joests leerling, ateliermedewerker of gezel was, blijft 
onduidelijk. Het prominente en herkenbare portret van Van Cleve op het paneel met De 
opwekking van Lazarus doet de artistieke erkenning van zijn capaciteiten als schilder door 
Jan Joest vermoeden. Ook het onderzoek met IRR naar de luiken van het Kalkar-altaarstuk 
zou eventueel inzicht kunnen verschaffen in de relatie tussen Joos van Cleve en Jan Joest.46 
Zoals opgemerkt, is het totstandkomen van het retabel echter dermate complex, dat er de 
nodige kanttekeningen bij moeten worden geplaatst. Voorzichtigheid is dus geboden bij de 
interpretatie van de onderzoeksresultaten. In het voorjaar van 1488 gaf de Onze-Lieve-
Vrouwebroederschap van Kalkar de opdracht voor een gesneden retabel aan Meester Arnt 
van Zwolle. Zeventien jaar later, in 1505, werd een Meester Matheus genoemd als de 
kunstenaar die met het beschilderen van de luiken was gestart. Minder dan één jaar later, in 
het voorjaar van 1506, werd echter Jan Joest gecontracteerd om de luiken te voltooien, 
mogelijk omdat Meester Matheus was overleden.  
 De meeste kunsthistorici vermoedden dat Jan Joest samen met zijn assistenten de 
luiken schilderden naar modellen van Meester Matheus en dat de ondertekening dan ook 
van de hand van Jan Joest is. Mocht Joos van Cleve de leerling van Joest zijn geweest, dan 
zou men kunnen veronderstellen dat hij zeker in zijn vroege werk dezelfde werkwijze 
hanteerde als zijn leermeester. Bij een vergelijking tussen de ondertekening van de luiken 
van het Kalkar-altaarstuk (afb. 1-4) en de schilderijen van Joos van Cleve valt op, dat er 
geen duidelijke overeenkomsten zijn aan te wijzen. Hoewel de kunstenaar verantwoordelijk 
voor de ondertekening op de Kalkar-luiken, evenals Joos van Cleve, gebruik maakte van 
contourlijnen en arceringen, is deze ondertekende lay-out minder vlot en enigszins 
houterig. Bovendien plaatste Joos van Cleve arceringen om zowel schaduw en volume aan 
te duiden, terwijl op de Kalkar-vleugels enkel schaduw wordt gesuggereerd. Daarbij zijn de 
arceringen op de luiken van het Kalkar-altaarstuk over het algemeen langer en breder 

                                                           

44 Ceninni (Nederlandse vertaling: Van der Bossche/ Theuns 2002), onder meer op p. 36. Tevens 
de lezing van Cécile Tainturier, ‘Tekenonderwijs in het atelier. Nederlandse uitbeeldingen van jonge 
tekenaars in de zeventiende eeuw’, gehouden tijdens het symposium Atelierpraktijken in beeld en 
geschrift, Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, Utrecht, 29 oktober 2004. 
45 Klamt 1999, pp. 415-443. 
46 Het Kalkar-altaarstuk werd onderzocht door Van Asperen de Boer, Van den Brink, Wolters en 
Faries in 1995 met de apparatuur van Van Asperen de Boer: een Grundig FA 70 camera met een 
Hamamatsu N214 infrarood vidicon en een Macro Zoomatar objectief.  
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gespatieerd. Gezichten werden in Kalkar enkel aangeduid met contourlijnen. Het gebruik 
van arceringen voor de modellering (zo typerend voor Joos van Cleve, zie onder meer afb. 
12) ontbreekt hier volledig (afb. 1-4). Ook werden in het retabel onder leiding van Jan 
Joest de nodige wijzigingen doorgevoerd in verf ten op zichte van de ondertekening (afb. 
1, 3-4). In de schilderijen van Joos van Cleve is hier maar heel zelden sprake van (zie 
hoofdstuk 2). Hoewel men aan de hand van het onderzoek met IRR zou kunnen 
vaststellen dat de ondertekening van het Kalkar-luiken niet de basis lijkt te zijn voor het 
latere werk van Joos van Cleve, zegt dit weinig over de professionele relatie tussen Van 
Cleve en Jan Joest. Er zijn immers nauwelijks tot geen werken van Joest onderzocht met 
IRR en bovendien zijn van de Meester Matheus zelfs geen andere schilderijen bekend.47 
Het is hierdoor onmogelijk een beeld te vormen van de karakteristieke ondertekening van 
Jan Joest of Meester Matheus. Wie van deze twee schilders verantwoordelijk was voor de 
ondertekening van de luiken van het Kalkar-altaarstuk is dan ook onbekend. De eventuele 
mogelijkheid dat er een andere kunstenaar; een assistent, specialist of gezel was aangesteld 
voor het aanbrengen van de ondertekening wordt hierbij eveneens buiten beschouwing 
gelaten. Veel vragen omtrent de vervaarding van het Kalkar-altaarstuk en de relatie Joos 
van Cleve en Jan Joest blijven hierdoor onbeantwoord.  

Na zijn werkzaamheden bij Jan Joest zou Van Cleve volgens Hand van circa 1508 
tot 1511 in Brugge de kost hebben verdiend.48 Dit vermoeden is onder meer ontstaan door 
de Brugse invloed in Joos van Cleves vroege werken, zoals bijvoorbeeld de panelen met 
Adam en Eva in Parijs (Musée du Louvre) naar het altaarstuk met Het Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck (Gent, Sint-Baafskathedraal) en de vele versies van Maria en Kind 
naar de in Brugge werkzame Gerard David (ca.1460-1523).49 Ainsworth wees op de 
overeenkomsten tussen Joos van Cleves grote paneel met De annunciatie (New York, 
Metropolitan Museum of Art) en Gerard Davids Cervara-altaarstuk (Genua, Palazzo 
Bianco; New York, Metropolitan Museum of Art; Parijs, Musée du Louvre).50 Dit is 
opmerkelijk, omdat het Cervara-altaarstuk zich in Italië bevond, waardoor een directe 
beïnvloeding onmogelijk lijkt te zijn geweest. Behalve als Joos van Cleve Davids altaarstuk 
in diens atelier heeft gezien voordat het werd verzonden naar de plaats van bestemming of 
als de kunstenaar een bezoek heeft gebracht aan Italië en het werk in situ heeft bekeken. 
Gerard David was echter zowel in Brugge als Antwerpen ingeschreven als vrijmeester en 
had mogelijk in beide steden een atelier. Indien het Cervara-altaarstuk in Antwerpen werd 
vervaardigd is het mogelijk dat Joos van Cleve het werk hier heeft gezien.51 Bovendien was 
de afstand tussen Brugge en Antwerpen in de zestiende eeuw goed te overbruggen. Joos 
van Cleve kan dus wel degelijk een bezoek hebben gebracht aan de handelsstad aan de 
Reie, Brugge. Daarbij is het niet ondenkbaar dat er van Davids belangrijke opdracht, het 
Cervara-altaarstuk, kopieën, prenten of werktekeningen bestonden, die indirect van invloed 
kunnen zijn geweest op Joos van Cleves schilderijenproductie. 

                                                           

47 Tijdens het onderzoek met IRR naar het paneeltje met Christus, dat is toegeschreven aan Jan 
Joest (Amsterdam, Rijksmuseum) werd geen ondertekening geregistreerd. Het schilderij werd 
onderzocht door Margreet Wolters en Micha Leeflang op 9 mei 2006 in Maastricht, 
Bonnefantenmuseum met de apparatuur van het RKD (zie specificaties bij Bijlage 1. Lijst van 
onderzochte werken) ten behoeve van de bestandscatalogus Vroege Nederlandse Schilderkunst van het 
Rijkmuseum.  
48 Hand 2004, p. 1. 
49 Friedländer 1972, pp. 28-31. De panelen met Adam en Eva kunnen tevens zijn gebaseerd op het 
Kalkar-altaarstuk van Jan Joest (Hand 2004, pp. 16-17). 
50 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, pp. 364, 179-201. 
51 Enkele kunsthistorici zijn van mening dat Joos van Cleve een periode werkzaam was in Italië. In 
dit geval zou de kunstenaar het Cervara-altaarstuk van Gerard David op zijn oorspronkelijke 
locatie kunnen hebben gezien. 
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Kortom, er zijn geen documenten die Van Cleves verblijf in Brugge bevestigen. 
Daarnaast was de invloed van de Brugse schilders van de veertiende, vijftiende en begin 
zestiende eeuw op kunstenaars buiten Brugge aanzienlijk. Vandaar dat het niet 
noodzakelijk was om in Brugge te wonen en werken om te worden beïnvloed door Brugse 
kunstenaars. Prenten en kopieën naar schilderijen circuleerden en waren voorhanden in 
Antwerpen. Bovendien konden de in Antwerpen actieve kunstenaars werken van hun 
Brugse collega’s zien in hun eigen stad of tijdens een bezoek aan Brugge. De werken van 
onder meer de Brugse kunstenaar Adriaen Isenbrandt werden zoals uit documenten is 
gebleken, immers ook op de Antwerpse markt aangeboden.52 Het gebrek aan een eigen 
schildertraditie deed veel Antwerpse kunstenaars teruggrijpen naar voorbeelden van 
schilders uit Brugge, maar ook uit Brussel. De kopie van Joos van Cleve naar De 
kruisafneming (Philadelphia, Museum of Fine Arts) van de in Brussel werkzame kunstenaar 
Rogier van de Weyden (Madrid, Museo del Prado) is hier een goed voorbeeld van.53 
Opmerkelijk genoeg vormde dit werk geen uitgangspunt om te veronderstellen dat Joos 
van Cleve in Brussel werkzaam was geweest.   
 
Joos van Cleve, Antwerps vrijmeester 
In 1511 werd ‘Joos van Cleeve, scildere’ als vrijmeester ingeschreven in de Liggeren.54 Vijf 
jaar later, in 1516, nam hij zijn eerste leerling aan, Claes van Brugge.55 In 1519 deelde Joos 
het dekenschap (voorzitterschap) van het Sint-Lucasgilde met de glasschilder Simon van 
Dale56 en het daarop volgende jaar (1520) vervulde hij deze functie samen met de schilder 
Jan Wellens de Cock (ca. 1480/1490-1527).57 Het dekenschap was een zeer belangrijke 
aanstelling voor een kunstenaar, aangezien het een representatieve functie voor het 
ambacht was.58 Joos van Cleve moet dus in 1519/ 1520 een goede reputatie hebben gehad 
binnen het Sint-Lucasgilde. Daarnaast moesten dekens kapitaalkrachtig zijn om uit eigen 
vermogen giften te doen ten behoeve van bijvoorbeeld geboortes, huwelijken en 
begrafenissen.59 

In de hoedanigheid van deken werd Joos van Cleve ook vermeld in documenten in 
de zogenoemde Extraordinarische Rollen van de Amman inzake geschillen.60 Interne conflicten 
tussen de leden van het Sint-Lucasgilde werden zoals Jan van der Stock aangaf over het 
algemeen mondeling afgehandeld, waardoor er slechts weinig noemenswaardige 
voorbeelden zijn terug te vinden.61 De auteur behandelde twee geschillen over de periode 
1519/1520, waarbij Van Cleve als deken was betrokken. In het document van 20 juni 1520 
zijn de dekens van het gilde, Jan Wellens de Cock en Joos van Cleve, bij naam genoemd en 
in het andere archiefstuk wordt enkel gesproken van de dekens van de schilders, maar 
gezien de periode moet het ook hier Joos van Cleve (en Jan Wellens de Cock) betreffen.  

                                                           

52 Wilson 1983, p. 479, noot 26; Parmentier 1939, pp. 249-250, doc. 19-20; Martens 1998, p. 56. 
53 Rogier van der Weyden, De kruisafneming, Museo del Prado, inv. 2825. 
54 Rombouts/ Van Lerius, p. 75. 
55 Hand schrijft zowel in zijn dissertatie van 1978 als in zijn monografie van 2004 dat Claes van 
Brugge in 1516 als vrijmeester werd geregisteerd in de Liggeren (Hand 2004, p. 5). Dit is echter 
onjuist: Claes van Brugge werd in dit jaar Joos van Cleves leerling, en zou zelfs nooit als vrijmeester 
in de Liggeren worden vermeld. 
56 Zoege von Manteuffel 1913, 291. Van Dale werd in 1502 ingeschreven bij het Antwerpse Sint-
Lucasgilde en nam in 1505, 1506, 1509, 1513 en 1523 leerlingen aan. In 1509 was zijn leerling 
Marinus van Reymerswaele (Rombouts/ Van Lerius). 
57 Informatie over Jan Wellens de Cock in Turner 1998, pp. 497-498. 
58 Huth 1923; Prims 1951. 
59 Ibidem. 
60 Van der Stock  1990, pp. 127-144 (met name: p. 131-133, en document III, p. 139-141).  
61 Van der Stock 1990, p. 130. 
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Het is opmerkelijk dat Joos van Cleve, die een belangrijke schilder moet zijn 
geweest in de periode rond 1520 niet in het reisverslag van Albrecht Dürer wordt 
genoemd. De Duitse kunstenaar bezocht Antwerpen in de periode 1520-1521 en 
ontmoette daar menig Antwerps schilder, waaronder Joachim Patinier en Quinten 
Metsijs.62 Het ontbreken van Joos van Cleves naam in Dürers notities kan verschillende 
redenen hebben. De Duitse kunstenaar vermeldde immers met name de personen die van 
invloed waren op zijn inkomsten en uitgaven. Hij noteerde de schilders waarmee hij 
kunstwerken ruilde, kunstenaars waarvan hij materiaal kocht en de personen waarmee hij 
dineerde. Wellicht was een dergelijk contact niet weggelegd voor Van Cleve. Desondanks 
is het aannemelijk om te veronderstellen dat zij elkaar wel degelijk hebben ontmoet. Joos 
van Cleve was immers tijdens Dürers eerste bezoek in 1520 deken en in deze functie was 
hij naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor de ontvangst van belangrijke gasten, 
zoals uiteraard ook Albrecht Dürer. 

De geschilderde binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk van 1516 van Joos van 
Cleve en zijn atelier vertonen veel compositorische en stilistische overeenkomsten met de 
houtsneden van Dürer en lijken de waardering van Van Cleve voor het werk van zijn 
Duitse collega te verraden (zie hoofdstuk 2, afb. 26-27, 29-31).63 Tevens bevestigt dit 
retabel dat Joos van Cleve Dürers prenten goed kende en dat deze reeds voor Dürers 
bezoek aan de Scheldestad voorhanden waren (afb. 48-49). Een direct gevolg van Dürers 
verblijf in Antwerpen in 1520/ 1521 op de productie van Joos van Cleves atelier zijn zeer 
waarschijnlijk de kopieën naar Dürers schilderij met De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
(Lissabon, Museu di Arte Atiga).64 Dit paneel vervaardigde de Duitse kunstenaar tijdens 
zijn bezoek aan de Scheldestad. Daarbij maakte Dürer twaalf keer melding van een prent 
met Hiëronymus die hij cadeau deed aan andere kunstenaars en cliënten.65 
Hoogstwaarschijnlijk was dit het begin van de populariteit van deze humanistische 
voorstelling, die veelvuldig werd vervaardigd in Antwerpen zowel door Joos van Cleve als 
door anderen.66 

Uit 1520 dateert eveneens de vermelding dat Joos zijn intrede deed bij het gilde van 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk.67 In ditzelfde document wordt Joos van Cleves huurhuis in de 
buurt van de ‘Capelle van Gratien’ genoemd. In de omgeving van Gratiekapel (huidige 
Gratiekapelstraat, dwarsstraat van de Keizerstraat) woonden veel kunstenaars. Goswyn van 
der Weyden en Jan de Beer hadden een huis in de straat, genaamd het Kipdorp en Adriaen 
van Overbeke bewoonde het huis, Schylt van Engelant in de Keizerstraat, parallel aan het 
Kipdorp.68 Hiermee was deze buurt wellicht uitermate geschikt voor de uitwisseling van 
ideeën en assistenten (zie verder).69  

                                                           

62 Dürer (Fry editie, 1995), p. 39 (Meester Quinten), p. 40 (Meester Joachim). 
63 Leeflang 2006b. 
64 Eén van de beste versies van De Heilige Hiëronymus van Joos van Cleve bevindt zich in 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Art Museums, inv. 1961.26. 
65 Dürer (Fry editie, 1995), pp. 45-46, 49, 51-52, 55, 63-64, 70. Zie voor Dürers Heilige Hiëronymus in 
zijn studievertrek, Bartsch-nr. 114, Hollstein 1840 (Kurth 1963, nr. 266), gedateerd 1511; en De Heilige 
Hiëronymus in een landschap, Bartsch-nr. 113, Hollstein 1845 (Kurth 1963, nr. 269), gedateerd 1512.  
66 Alle drie versies van de Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek en De boetvaardige Hiëronymus 
toegeschreven aan Joos van Cleves atelier zijn dendrochronoligisch na 1521 te dateren (zie 
hoofdstuk 5). 
67 Van den Branden 1883, p. 128; Rekening der Gilde van O.L.Vrouwehof, in O.L.Vrouwekerk, 
1520. 
68 Passemiers 1987, p. 43; Ewing 1983, p. 93, 101, doc. 3. Ook Adriaen van Overbeke had in 1513 
een huis, het Schylt van Engelant, om de hoek van het Kipdorp in de Keizerstraat. 
69 Zie hiertoe: Martens 2006. 
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In De Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool vermeldde Van den Branden dat Van 
Cleve in 1519 trouwde met Anna Vijdts.70 In mei 1520 werd het eerste kind van Joos en 
Anna geboren, Cornelis, die later ook schilder werd. Twee jaar later, in 1522, kregen zij een 
tweede kind, een dochter genaamd Jozijne.71 In 1523 wordt Joos van Cleve wederom 
geregisteerd in de Liggeren, ditmaal als leermeester van Jacob Tomasz.72 Bovendien wordt 
hij in hetzelfde jaar vermeld als voogd van Jacope Nicasins en een meisje genaamd, 
Katerynen, de wettige kinderen van Mathijs Crombachs en Barbara Pieritz.73  Twee jaar 
later, in 1525, is hij voor de derde keer deken van het Sint-Lucasgilde, samen met Willem 
van Muelenere.74 

Op 27 maart 1528 kreeg Joos van Cleve van zijn schoonouders Jan Vijdt, 
droogscheerder en Geertruid Carels een huis genaamd Het exterken, nabij de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Dit huis was gelegen aan de Koepoortbrug tussen het huis, geheten De 
Drie Koningen van Jan Reynaarts en de Daelschuyte van Anthonius van Louwen.75 De 
achterzijde van Het exterken grensde aan het Dominicanenklooster, waar Joos van Cleve 
jaarlijks erfelijke grondbelasting aan moest betalen. Volgens Van den Branden werkte de 
kunstenaar in Het exterken en leidde hij er tevens zijn zoon Cornelis op tot schilder.76 Voor 
30 maart 1529 stierf Anna Vijdts77 en kort erna hertrouwde Joos van Cleve met Katlijne 
van Mispelteren.78  

De eerst volgende vermelding in de Antwerpse archieven over Van Cleve dateert 
van 1535, wanneer hij twee leerlingen, Frans Dussy en Willem de Stomme presenteerde bij 
het Antwerpse Sint-Lucasgilde.79 Een jaar later, in 1536, vermeldden de Liggeren Van Cleve 
als leermeester van Joost Dierickz.80 In 1538 werd de Armenbus, het uitkeringsfonds voor 
armlastigen en zieken van het Sint-Lucasgilde, opgericht. Pieter Coecke van Aelst was in 
dit jaar tezamen met Adriaen Tack busmeester.81 Het busmeesterschap ging gepaard met 
een financiële schenking ten behoeve van de oprichting en het behoud van de 
broederschap. Deze werd in het eerste jaar voldaan door Coecke. Joos van Cleve en 
Adriaen Tack werden verkozen tot de dekens van de Armenbus. Twee jaar later, in 1540 
vervulden Adriaen Tack en Joos van Cleve de taak van busmeesters en werd Joos eveneens 

                                                           

70 Van den Branden 1883, p. 128. Het jaar van dit huwelijk is echter niet (meer) in de Antwerpse 
archieven terug te vinden. 
71 Op 18 mei 1547 verviel het recht van de voogden van Jozijne, omdat zij toen vijfentwintig jaar 
werd (Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister, 1554), 
fol. 91).  
72 Rombouts/ Van Lerius, p. 103. 
73 Hand 2004, p. 194, doc. 1 (gedeeltelijke transcriptie van het document van 11 maart 1523, 
Stadsarchief Antwerpen, Collectanea, No. 4, 1508-1539, fol. 39r, 39v, 40r.) 
74 Rombouts/ Van Lerius, p. 103. 
75 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister 1527), sub 
Keyser & Rijt, 172, fol. 121, 121v. (transcriptie in Hand 2004, pp. 194-195, doc. 2). In het 
Schepenregister, 1541, fol. 105v. staat dat Joos van Cleve het huis ‘gecregen en te erve genomen 
heeft’ van Jan Vijdt. 
76 Van den Branden 1883, p. 129. 
77 In het document van 30 oktober 1554 (Schepenregister, fol. 91) spreekt men van ‘daer moeder af 
was anna vydts’op 30 maart 1529. 
78 Van den Branden 1883, p. 129.  
79 Rombouts/ Van Lerius, p. 105. 
80 Ibidem. 
81 KASKA, Oud Archief, Busboek, fol. 8. Naast Pieter Coecke, Adriaen Tack en Joos van Cleve 
traden Jan van Wueluwe, Jan van Honssen, Maarten Tijmus, Pieter de Vos, Claudius Floris, 
Hendrik Smits, Edward Buijst, Wouter Key en Jan Bart en diens echtgenote toe in 1538 
(transcriptie in Hand 2004, pp. 195, doc. 3). 
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herkozen tot deken van de Armenbus.82 Dit dekenschap vervulde hij tezamen met Jan van 
Wueluwe. Het Bussenboek maakt tevens melding van de financiële bijdrage die Van Cleve 
dat jaar deed in de hoedanigheid van busmeester. Hij had een gedeelte van het recht op de 
erfelijke rente gekocht op het huis van Rijckaert Aertsen, waardoor hij mogelijk uit de 
jaarlijkse opbrengst een bedrag kon schenken aan de Armenbus. 

Ludivico Guicciardini schreef in 1567, zesentwintig jaar na de dood van Van Cleve: 
Gios di Cleues cittadino d’Anversa rarissimo nel colorire, & tanto eccellente nel ritarre dal naturale, che 
hauendo il Re Francesco primo mandati qua huomini a posta, per condurre alla Corte qualche maestro 
egregio, costui fu l’eletto, & condotto in Francia ritrasse il Re, & la Regina, & altri Principi  con somma 
laude, & premi grandissimi (Joos van Cleve, poorter van Antwerpen, zo zeer zeldzaam in zijn 
kleurgebruik en uitnemend in de realistische weergave van gewaden, dat de Franse Koning 
enkele afgevaardigden naar Antwerpen zond, om de kunstenaar naar het Hof te halen. 
Daar aangekomen vereeuwigde hij Frans I, zijn echtgenote en andere prinsen, waarvoor hij 
met veel lof en een hoog salaris werd beloond).83 In hoeverre een degelijke tekst berust op 
waarheid of dat het met een korreltje zout moet worden genomen is onmogelijk te 
achterhalen. Desalniettemin is deze bron, tezamen met het tot voor kort ontbreken van 
archivalische gegevens inzake Joos van Cleves aanwezigheid in Antwerpen tussen 1529 en 
1535 voor velen het bewijs dat de kunstenaar een periode aan het Franse Hof werkzaam 
was en wellicht eveneens een bezoek aan Noord-Italië bracht.84 In het recent ontdekte 
document van 17 februari 1533 staat echter beschreven dat Joos van Cleve de 
kunsthandelaar Joris Vezeleer (ca. 1493-1570) toestemming gaf om geld in ontvangst te 
nemen van de Franse koning voor het leveren van drie schilderijen: een Portret van Frans I, 
een paneel met Lucretia en een schilderij met Jozef.85 Dit doet vermoeden dat Joos van 
Cleve in Antwerpen verbleef en dat Joris Vezeleer als contactpersoon tussen de schilder en 
de vorst optrad. Of Joos van Cleve ook zelf naar Frankrijk reisde (tussen 1529 en 1532 of 
tussen 1534 en 1535) is onbekend. Het is niet met zekerheid geweten of Frans I ook 
andere schilderijen van Van Cleve kocht.  

Bovendien worden aan de veronderstelling dat Van Cleve tussen 1529 en 1535 een 
periode aan het hof van de Franse koning werkte tevens enkele conclusies verbonden 
inzake de datering van composities.86 De werken van Joos van Cleve en zijn atelier die een 
sterke invloed van de Italiaanse kunst vertonen, zoals Christus en Johannes als kinderen en 
Maria en Kind met kersen worden veelal na het veronderstelde bezoek van de schilder aan 
Fontainebleau gedateerd. Joos van Cleve zou hier immers in aanraking zijn gekomen met 
de werken van onder andere Andrea del Sarto (1486-1530) en Leonardo da Vinci (1452 - 
1519).87 Welke vertrekken van de koning toegankelijk waren voor de schilder uit 
Antwerpen en of een bezoek aan de residentie van Frans I werkelijk noodzakelijk was voor 
de beïnvloeding door de Italiaanse renaissancekunst, wordt echter zelden of nooit ter 
discussie gesteld.  

                                                           

82 Ibidem, fol. 8v. 
83 Guicciardini 1612 (Nederlandse vertaling door Kilianum), p. 80. 
84 Hand in Vlieghe 1992, p. 116. 
85 Leproux 2001, p. 174. F. Vermeylen, lezing: ‘The gentleman-dealer and his milieu : Joris Vezeleer 
and the 16th century tapestry trade’, tijdens het symposium Tapestry in the Renaissance-symposium in 
New York, The Metropolitan Museum of Art, 6-8 juni 2002. Mijn dank aan Filip Vermeylen voor 
het ter beschiking stellen van deze tekst. 
86 Leeflang/ Klein 2006. Het portret van Frans I en de twee portretten van Eleanora van Portugal die 
werden onderzocht met dendrochronologie hebben alle drie een meest aannemelijk datering van 
1531 of later (zie hoofdstuk 5).  
87 Leonardo da Vinci stierf in 1519 in Frankrijk. Er kan dus geen direct contact tussen Joos van 
Cleve en de Italiaan hebben plaatsgevonden.  
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Het dendrochronologische onderzoek naar drie panelen met Christus en Johannes de 
Doper als kinderen toont aan dat deze wel degelijk voor 1529 zouden kunnen zijn 
vervaardigd (zie hoofdstuk 5). Uiteraard geldt een dendrochronologische datering als een 
terminus post quem en kan het hout ondanks een vroege kapdatum veel later zijn beschilderd. 
Desalniettemin kan uit de bestudering van stilistische aspecten in de schilderijen van Joos 
van Cleve worden vastgesteld dat de Italiaanse invloed eveneens voor 1529 aanwezig was, 
zoals ook in het werk van andere Zuid-Nederlandse kunstenaars. Dit bevestigt eens te 
meer dat er Italiaanse schilderijen op de Antwerpse markt werden aangeboden of dat er 
prenten naar werken van kunstenaars uit Italië in omloop waren.  

Ook Joos van Cleves portretten van Frans I (Philadelphia, Museum of Fine Arts) 
en Eleanora van Portugal (Wenen, Kunsthistorisches Museum) zijn geen doorslaggevend 
bewijs voor een veronderstelling dat er een direct contact heeft plaatsgevonden tussen de 
schilder en de Franse koning aan het Franse Hof. Portretten van koningen werden immers 
vaak gekopieerd. Het prototype van Van Cleves schilderijen van het koninklijke echtpaar 
zou dus wel degelijk door een andere kunstenaar kunnen zijn geschilderd.88 Bovendien 
brachten Frans I en Eleanora meerdere malen een bezoek aan de Zuidelijke Nederlanden 
en Joos van Cleve zou dus ook dichter bij huis hun portretten naar het leven kunnen 
hebben geschilderd. De detaillering en precisie van Van Cleves portretten doen mijns 
inziens wel een direct contact vermoeden. Dat Joos van Cleves portret van Frans I bij de 
koning in de smaak viel, blijkt uit het reeds genoemde document van 1533. Ook de vele 
kopieën naar de compositie door zowel Van Cleves ateliermedewerkers als door andere 
Antwerpse kunstenaars bevestigen de populariteit van het vorstenportret. De gegevens 
inzake Joos van Cleves veronderstelde bezoek aan het Franse Hof zijn mijns inziens niet 
doorslaggevend.  

Op 10 november 1540 maakte Joos van Cleve op zijn ziekbed een notariële akte op 
met Pieter Coecke van Aelst en de glazenmaker Maarten Thysman als getuigen.89 Van 
Cleve liet het grootste deel van zijn bezittingen na aan zijn vrouw Katlijne van Mispelteren 
en zijn twee kinderen, Cornelis en Jozijne, uit zijn eerste huwelijk. Daarbij reserveerde hij 
eveneens een deel voor zijn bastaarddochter Tanneke, de dochter van de wijlen Clara van 
Arp. Het geboortejaar van deze dochter is onbekend. Op 13 april 1541 kocht Katlijne van 
Mispelteren twee huisjes in de Reyndersstraat. In dit document wordt zij als weduwe van 
Joos van Cleve aangeduid, vandaar dat Van Cleve tussen 10 november 1540, wanneer hij 
een nalatenschap voor zijn dochter Tanneke vastlegt, en 13 april 1541 moet zijn gestorven. 
Een ander belangrijk gegeven dat kan worden afgeleid uit het document van 13 april 1541 
is dat Katlijne van Mispelteren zich vestigde in de Reyndersstraat. Deze straat lag op zeer 
korte afstand van de Vrijdagmarkt en het Pand, de twee belangrijkste plaatsen voor het 
verhandelen van kunst.90 Wellicht was het een bewuste keuze van Katlijne van Mispelteren 
om zich hier te vestigen om op deze wijze de werken die na het overlijden van haar 
echtgenoot in het atelier waren overgebleven op een eenvoudige wijze te verkopen. Op 4 
februari 1542 verkocht Katlijne van Mispelteren –om onbekende redenen-  haar deel van 

                                                           

88 Misschien werd het prototype door Jean en François Clouet vervaardigd (Parijs, Musée du 
Louvre). Dit portret kwam mogelijk rond 1524-1525 totstand. Scailliérez veronderstelt dat het 
portret van Clouet Frans I op een jongere leeftijd toont dan het portret van Joos van Cleve 
(Scailliérez in Parijs 1996, p. 78). Joos van Cleves portret zou dus na het portret van Clouet tot 
stand zijn gekomen. Zie ook Hand 2004, pp. 101-103. 
89 Stadsarchief Antwerpen, Protocollen van dem(n?) Notaris ‘s Hertogen, N. 2071, fol. 234v, 235r, 
235v. (zie voor transcriptie: Hand 2004, pp. 195-196, doc. 4); Van den Branden 1915, p. 171. 
90 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister, 1541), sub 
Wesenbeke & Grapheus, 203, vol. III, fol. 208r en 208v. 
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de erfelijke renten op Het exterken aan Henrik van Wachtendonck.91 De voogden van 
Cornelis en Jozijne van Cleve (Henrik Ulen, Joris van Yserloo en Adriaen Tack) bleven wel 
in het bezit van hun deel. 

In 1541 werd Cornelis van Cleve waarschijnlijk vrijmeester om het atelier van zijn 
overleden vader voort te zetten. Dit jaar is echter niet ingevuld in de Liggeren. Desondanks 
is er een vermelding van Cornelis van Cleve bij de inschrijvingen van de jaren tussen 1544 
en 1547 in het Bussenboek. Om te worden geregistreerd bij de Armenbus moest men 
vrijmeester zijn of door huwelijksvoorwaarden zijn verbonden met een vrijmeester. Dit 
document bewijst dan ook dat Cornelis in één van de voorgaande jaren de status van 
vrijmeester had verkregen. Hoewel het jaar 1541 in de Liggeren ontbreekt, zijn de jaren 
1542, 1543 en 1544 wel ingevuld. In deze lijsten is Cornelis van Cleve niet genoteerd. 
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat Cornelis in 1541, direct na het overlijden van zijn 
vader, vrijmeester werd. 

In het jaar 1545 kocht Cornelis van Cleve een huis in Antwerpen.92 Op 28 
december 1546 trouwde hij met Anna Aarts, de dochter van een perkamentmaker. 
Documenten uit 1546 en 1547 getuigen van Cornelis’ problemen bij de afbetaling van zijn 
huis.93 Op 22 september 1554 verkocht ‘Cornelis vander beke alias cleve’ aan Marie 
Ymhove zijn erfelijke renten op Het exterken met een jaarlijkse opbrengst van vierentwintig 
Carolus gulden.94 In hetzelfde document staat tevens vermeld dat op 18 mei 1547 het recht 
van de voogden; Henrik Ulen, Joris van Yserloo en Adriaen Tack van Jozijne, zuster van 
Cornelis, verviel, omdat zij toen vijfentwintig jaar werd. Zij kwam op dit moment dus in 
het bezit van haar deel van de erfelijk rechten van Het exterken.  

Cornelis van Cleve verkocht op 2 oktober 1554 aan zijn stiefmoeder Katlijne van 
Mispelteren een huis Den Moeriaenschen Coninck met een jaarlijkse opbrengst van 
vijfentwintig Carolus gulden. Het huis was gelegen in de Koningstraat, tussen het huis van 
Karel Cocquiels en een ander huis in het bezit van Cornelis.95 Het erf van Den Moeriaenschen 
                                                           

91 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister, 1541), sub 
Rijt & Halle, 204, fol. 105r, 105v, 106r (transcriptie in Hand 2004, pp. 196-197, doc. 6). 
92 Van der Velde in Turner 1996, p. 426. Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad 
Antwerpen (Schepenregister, 1545), sub Rijt en Halle, vol. I, fol. 203. In 1545 kwam Cornelis van 
Cleve in het bezit van zijn deel van de erfelijk rechten van Het exterken. Of dit heeft meegespeeld bij 
de aankoop van een huis is onbekend. 
93 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen, Rijt en Halle, vol. II, fol. 
198. 
94 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister, 1554), fol. 
91. Transcriptie van het document waarin staat vermeld dat Cornelis van Cleve die de erfelijke 
rechten, getrokken op het voormalige huis van de wijlen Joos van Cleve, geheten ‘Het exterken’ 
verkoopt aan Marie Ymhove: Cornelis vander beke alias cleve vercocht ommer ene somme gelts de 
jonffrouwe marie ymhove coenraetsdr wylen die vierentwintich karolus gulden tjaers erflycken 
Renten metten achter stelle tot desen Dage toe daer af verloopen  Die Joos vander beke die men 
hiet  cleve opten xxx een maerte anno negenentwintich lesleden [de woorden ‘vercocht heeft’ zijn 
doorgestreept] bekent heeft schuldich te zynen den mombooren ende tot behoef van zijnen 
wettigen kinderen daer moedere af was anna vydts daer hy comparant een af is Op een huys cum 
fundo et pertinentien geheeten dexterken gestaen buyten de coepoortbrugge aen de brugge aldaer 
verschynend Jaerlicx natalis gelyck ende in alle der manieren hem (?) Die den xviij de meye anno 
sevenenveertich lestleden in scheydingen voere schepenen alhier gepasseert jegens den momboeren 
van Josynen vander beke zijnen zustere te doene die bevallen is pro ut litterae (zoals de brieven) 
desuper com fecte quas tradidit Droech oppe etc. te wachene van allen commeren ende calaengnen 
Sonder argelist 
die xxij stilo septembris 1554//[in margine] h van der werve / J heyden [De namen van de 
schepenen die de akte hebben gecontroleerd]/tulit de moedere van cornelis 30 octobris 1554 
95 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister, 1554), fol. 
92. Transcriptie van het document dat stelt dat Cornelis van Cleve het huis, geheten ‘De Moriaanse 
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Coninck grensde aan de achterzijde aan de huisjes van de ‘cappelle van gratien’ en lag dan 
ook in de kunstenaarsbuurt, nabij het vroegere huurhuis van Joos van Cleve. Vervolgens 
zou Cornelis van Cleve, in 1555, naar Engeland zijn geëmigreerd.96 Volgens van Karel van 
Mander wilde hij zijn werken verkopen aan Filips II van Spanje, die toen koning van 
Engeland was.97 De kunstenaar zou volgens de auteur, Antonis Mor (ca.1517-1577), de 
hofschilder van Filips hebben benaderd om zijn schilderijen aan te bieden aan de koning. 
Filips was echter meer geïnteresseerd in de werken van de Italiaanse kunstenaars, 
waaronder Titiaan (1487/90 - 1576). Cornelis kon de afwijzing niet verdragen en zou 
krankzinnig zijn geworden. De auteur voegde er ter illustratie de volgende anekdote aan 
toe: hy (Cornelis van Cleve) vernistede met Terbentijn vernis zijn cleeren/ zijn tappe en zijn bonnet/ 
en gingh soo al glimmende achter straet: hy beschilderde zijn Penneelen van achter/ op datmen (seyde hy) 
alsse omgekeert stonden/ evenwel wat sien soude.98 Eenmaal terug in Antwerpen, in 1560, werd 
Cornelis opgevangen door zijn stiefmoeder Katlijne van Mispelteren.99 In deze periode 
werd hij volgens Van den Branden in de documenten al aangegeven met ‘Cornelis vander 
beke, alias van cleve, schildere en sot’.100 De schilder zou na 12 september 1570 zijn 
gestorven.  

 
 

1.2. De oprichting van het atelier van Joos van Cleve 
 
Bij de bestudering van de Antwerpse atelierpraktijken met de werkplaats van Joos van 
Cleve in het bijzonder dient men zich allereerst af te vragen hoe de term ‘atelier of 
werkplaats’ moet worden gedefinieerd. Aan de hand van archivalisch onderzoek 
concludeerde Jan van der Stock dat het begrip ‘atelier’ moet worden beschouwd als ‘een 
samenwerkingsverband dat steunde op een soort arbeidsovereenkomst, maar dat niet 
noodzakelijk een plaatsbepaling of permanentie inhield’.101 Wat hier exact mee wordt 
bedoeld, zal in de loop van dit onderdeel over het Antwerpse schildersatelier duidelijk 
worden. De werkplaats of het atelier is ook de ruimte waarin een kunstenaar zijn beroep 
uitoefende. Enerzijds konden ambachtslieden, zoals schilders en beeldhouwers, een eigen 
werkruimte hebben; anderzijds waren zij in dienst bij een andere kunstenaar en werkzaam 
in diens atelier. De bezetting van een werkplaats was eveneens uiteenlopend. Sommige 
ateliers bestonden slechts uit één persoon en in andere werkplaatsen waren meerdere 

                                                                                                                                                                         

Koning’ verkoopt aan Katelijne van Mispelteren, de weduwe van Joos van Cleve: Cornelis vander 
beke alias van cleve vercocht ommer ene somme gelts etc. Kathelijnen van mispelteeren wedewe 
lestwerf wylen Joos van cleve T sjaers erflich vieventwintich karolus gulden goet van goude etc. Op 
een huys metten hove fundo et pertinentien omnibus geheeten den moeriaenschen coninck gestaen 
ende gelegen in den conincstraete alhier tusschen karel cocquiels huys ende erve exuna Ende des 
voors. cornelis ander huys ende erve exaltera Comend achter aen de huyskens vander cappelle van 
gratien Et ulteris s(..) pro se et sua quecumque (overal en al de rest) etc. Dandum Alle jaere 
Johannes Te waerve op lviij karolus gulden xix stuivers erflic hans vacion (?) ende zesthiene karolus 
gulden erflic diericke ghysbrechts daer jaerlicx vanden uitgaeven prout etc. ende anders nyet salvo 
quodpro (..) aut suy quitaberunt ad penningen metten helft daeraf te malen nyet min maer met 
siplanet elcken penningen daeraf met zesthiende penningen des munten voors. ende met voors. (..) 
Renten Sonder argelist/ Die ij a octobris 1554/ [marge] J heyden / C Rococx     
96 Cust/ Van den Branden 1915, p. 172. 
97 Van Mander ging er echter vanuit dat de kunstenaar die naar Engeland ging Joos van Cleve was 
en niet Cornelis van Cleve. 
98 Van Mander (Miedema editie) p. 165 (fol. 226v). 
99 Cust/ Van den Branden 1915, p. 172. 
100 Ibidem. 
101 Van der Stock 1993, p. 52. Voor een algemeen beeld van het atelier van Nederlandse 
kunstenaars uit de vijftiende- en vroege zestiende eeuw: Campbell 1981, pp. 43-56.  
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kunstenaars actief. Het ‘atelier’ of ‘werkplaats’ is dus een veelzijdig begrip, waarbij men 
rekening dient te houden met de verschillende genoemde aspecten. 

Evenals bij elk ander beroep waren schilders verenigd in een gilde of ambacht.102 In 
Antwerpen was dit het reeds genoemde Sint-Lucasgilde. Wanneer dit gilde exact werd 
opgericht is onbekend, maar in 1382 werden de eerste reglementen van de ‘Goudmeeden, 
Scilders, Ghelaesmakers, Burduerwerkers, Houtenbeeldesnijders, ende Zilverborners’ 
opgesteld.103 Op 26 november 1434 werden privileges vastgelegd en op 22 juli 1442 de 
eerste echte statuten. Vanaf 1453 noteerde men de namen van dekens, vrijmeesters en 
leerlingen in de Liggeren. Door het hoge aantal schilders dat was ingeschreven, stond het 
Antwerpse Sint-Lucasgilde in de zestiende eeuw bekend als ‘het gilde der schilders’.104 Om 
lid te worden van het gilde moest men poorter zijn of het poorterschap van de stad 
Antwerpen verwerven. Daarbij moest een opleiding tot het specifieke beroep, waaronder 
men wilde worden ingeschreven als vrijmeester, zijn afgerond.105 Alle leden betaalden 
jaarlijks lidmaatschapsgeld. Een belangrijk gegeven is echter dat gezellen en knapen in 
tegenstelling tot het overgrote deel van de meesters en leerlingen niet werden geregistreerd 
in de ledenlijsten.106 Het aantal kunstenaars in Antwerpen moet dus aanzienlijk groter zijn 
geweest dan dat de Liggeren doen vermoeden.107 

 Door het groeiende economische belang van de stad Antwerpen aan het einde van 
de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw nam de vraag naar schilderijen enorm 
toe.108 De productie en export van luxegoederen namen vanaf circa 1500 ‘bijna industriële 
proporties aan’.109 In tegenstelling tot andere productiecentra van schilderijen en retabels, 
zoals Brugge, Brussel en Mechelen, was het professionele systeem voor ambachtslieden in 
Antwerpen veel gunstiger.110 De statuten omtrent de verkoop, invoer en waardebepaling 
van kunstvoorwerpen waren in Antwerpen aan het einde van de vijftiende eeuw zo 
ingewikkeld geworden, dat de voorschriften van het gilde steeds vaker werden 
overtreden.111 In de praktijk bleken de Antwerpse reglementen met betrekking tot de 
organisatie van het atelier namelijk vaak onhaalbaar en werden zij vanaf het begin 
vastgesteld met de nodige uitzonderingen en in sommige gevallen zelfs volledig 
genegeerd.112 Om aan de enorme vraag en specifieke eisen van potentiële klanten te 
kunnen voldoen waren kunstenaars genoodzaakt hun productie op een efficiënte manier te 
organiseren. Er werd steeds vaker gebruik gemaakt van modellen en kartons om de 
vervaardiging van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen (zie hoofdstuk 4). 
Meesters namen leerlingen op in hun atelier of huurden losse medewerkers zoals gezellen 
of knapen.  

Vanwege het gebrek aan financiële middelen was het voor de meeste vrijmeesters 
onmogelijk om een werkplaats met meerdere medewerkers op te starten. Hiervoor was 
immers startkapitaal nodig, waarmee een atelierruimte moest worden gehuurd of gekocht, 
materialen moesten worden aangeschaft en medewerkers in dienst konden worden 
genomen. Ook het opnemen van leerlingen was een investering, want hoewel leerlingen – 

                                                           

102 Onder meer: Asaert 1993, p. 17. 
103 Van der Stock 1993, p. 47; Gerson in Rombouts/ Van Lerius, p. XI. 
104 Voet 1974, p. 356. 
105 Gerson in Rombouts/ Van Lerius, pp. X-XI. 
106 Van der Stock 1993, p. 48. 
107 Martens/ Peeters 2006. 
108 Meer over de kunstmarkt in Antwerpen in de zestiende eeuw: Campbell 1976; Ewing 1990; 
Vermeylen 2003. 
109 Nieuwdorp in Antwerpen 1993, p. 17. 
110 Ibidem, p. 19. 
111 Gerson in Rombouts/ Van Lerius, p. XI; Van der Stock 1993, pp. 47, 52. 
112 Van der Stock 1993, p. 47. 
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of in de meeste gevallen hun ouders – moesten betalen voor de opleiding, woog dit niet op 
tegen de kosten van de meester.113 Leerlingen kregen in Antwerpen over het algemeen 
immers kost en inwoning bij hun leermeester. Een opleiding tot schilder duurde vier jaar, 
maar soms langer. Na de training was de schilder in staat om zelf vrijmeester te worden en 
indien financieel mogelijk een atelier te beginnen. Uit berekeningen aan de hand van 
gegevens uit de Liggeren blijkt echter dat het overgrote deel van de leerlingen of als vaste 
medewerker in dienst bleven in het atelier van hun leermeester of als gezel aan de slag 
gingen.114 

In hoeverre kunnen de genoemde gegevens inzake het opstarten van een atelier 
worden verbonden met de praktijk; hoe zag een schilderswerkplaats er nu werkelijk uit; en 
wat voor informatie kan worden afgeleid uit bewaard gebleven werken, zoals 
altaarstukken? De zestiende-eeuwse prent van Philips Galle naar Johannes Stradanus 
verbeeldt het Brugse atelier van de in de vijftiende eeuw werkzame schilder Jan van Eyck 
(afb. 5).115 Desalniettemin lijkt de voorstelling eerder de zestiende-eeuwse situatie weer te 
geven dan die van de vijftiende eeuw. De meester staat in het midden van de voorstelling 
en wordt bijgestaan door zijn medewerkers. In de Antwerpse gildenstatuten van 1442 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de meester, knechten, knapen, gezellen en 
leerlingen, ook wel leerkinderen genoemd.116 Hoewel de exacte taken van deze 
werkplaatsmedewerkers niet worden gespecificeerd, is het mogelijk om aan de hand van de 
prent meer inzicht te krijgen in de complexe structuur van een atelier. 

De meesterschilder staat voor een schilderij op doek. Drie kinderen, waarschijnlijk 
leerlingen, zijn op de voorgrond afgebeeld. De linkerleerling maakt een tekening naar de 
objecten op tafel en de rechter schetst ogen. Dit element sluit aan bij de beschrijvingen van 
de reeds genoemde Cennini en Karel van Mander. Volgens beide auteurs moesten 
leerlingen hun opleiding immers starten met het leren tekenen. De middelste leerling, iets 
groter afgebeeld dan de andere twee, bereidt het palet van zijn leermeester voor. Met deze 
taak is hij directer betrokken bij de atelierproductie van de meester. Vandaar dat kan 
worden verondersteld dat deze leerling zich in een verder gevormd stadium van de training 
tot schilder bevindt.  

Aan de linkerkant van de voorstelling zit een medewerker die een portret 
voorbereidt van een vrouw, die tezamen met haar dienstmeid aanwezig is in het atelier. 
Waarschijnlijk heeft hij zijn schildersopleiding bijna of geheel afgerond. Indien hij een 
reeds volleerd schilder was, is het mogelijk dat deze medewerker als gezel actief was. Aan 
de rechterzijde van de compositie staan twee verfwrijvers, die zijn weergegeven als 
volwassen mannen. Het vermalen van pigmenten tot poeder en het vervolgens aanmengen 
met een oliehoudend bindmiddel was een zeer belangrijke taak, die zwaar en tijdrovend 
was. Of het verfwrijven door volleerde schilders werd uitgevoerd, is onduidelijk. Er zou 
hier dus sprake kunnen zijn van zowel leerlingen als gezellen.117 In de deuropening komt 
een man aangelopen met een paneel op het hoofd. Deze zou de paneelmaker of diens 
assistent kunnen zijn. Het kan tevens een medewerker van de schilder betreffen, die erop 
uit was gestuurd om het paneel te halen. De exacte status van deze medewerker is dan ook 
onbekend. 

Als deze gegevens die zijn afgeleid van de prent worden vergeleken met informatie, 
bekend uit de ledenlijsten van het Sint-Lucasgilde van Antwerpse schilders uit het begin 

                                                           

113 Campbell 1976, p. 190. 
114 Martens/ Peeters 2006. 
115 Peeters 2007. 
116 Van der Stock 1993, p. 47. 
117 Op basis van de leeftijd, de verfwrijvers zijn als volwassen mannen afgebeeld, zou men kunnen 
veronderstellen dat het hier gezellen betreft. De leerlingen zijn op de prent immers als kinderen 
afgebeeld. 
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van de zestiende eeuw, blijkt dat de voorstelling met de werkplaats van Jan van Eyck een 
representatieve weergave is van een vrij groot vroeg zestiende-eeuws atelier.118 Bovendien 
is het zeer waarschijnlijk dat de meesterschilders die een atelier leidde met meerdere 
leerlingen tevens een beroep deden op gezellen. Zoals Van der Stock aantoonde, laten 
archiefdocumenten immers zien dat er voor grotere werken losse medewerkers (knapen of 
gezellen) werden ingehuurd.119 Een knaap of gezel kon in dienst worden genomen voor 
een opdracht van beperkte duur of hij werd gehuurd in knaepschappe. In dit laatste geval was 
de schilderknaap contractueel verbonden aan een meester, die hem voor een korte duur bij 
een ander atelier aan de slag liet gaan.120  

Uit het reisverslag van Albrecht Dürer blijkt dat ook leerlingen tijdens hun leertijd 
opdrachten konden uitvoeren bij andere meesters. In 1520/1521 gaf Dürer de 
landschapschilder Joachim Patenir (ca. 1480/1485-1524) prenten ter waarde van 1 florijn als 
dank voor het lenen van diens leerling.121 Ook de desbetreffende leerling werd beloond 
door de Duitse graficus; hij kreeg prenten ter waarde van vier kronen. Hoewel het 
verleidelijk is om te veronderstellen dat Patenirs leerling schilder- en of 
tekenwerkzaamheden voor Dürer uitvoerde, hoeft dit niet het geval te zijn geweest. Zijn 
taken staan immers niet omschreven in Dürers verslag. Er zijn echter ook enkele andere 
voorbeelden van het circuleren van leerlingen. Uit de Liggeren blijkt dat Ingele Inghelssone 
in 1513 werd geregistreerd als leerling in de werkplaats van zowel Jan de Beer als van 
Goswyn van der Weyden. Vandaar dat het hem was toegestaan om voor beide kunstenaars 
werk te vervaardigen. Bovendien kon Inghelssone zich door deze dubbele inschrijving de 
werkwijze, stijlkenmerken en modellen van twee verschillende schilders eigen maken. Dit 
gold tevens voor Claes van Brugge, die in 1516 werd ingeschreven als leerling van Joos van 
Cleve en zes jaar later, in 1522, als leerling van de schilder en miniaturist Adriaen Tack (zie 
ook verder).122 Opmerkelijk is dat zowel Ingele Inghelssone als Claes van Brugge nooit als 
vrijmeesters werden geregistreerd in de ledenlijsten van het Sint-Lucasgilde.123 Wellicht 
bleven zij na hun leertijd werkzaam als gezel, en voerden zij schilderwerkzaamheden uit in 
opdracht van verschillende ateliers. Hierdoor wordt de toeschrijving van schilderijen 
uiteraard bemoeilijkt. Dezelfde hand kan immers opduiken in werken die werden 
vervaardigd in de werkplaatsen van verschillende meesters (zie verder).  

 
GRAFIEK 1: 

                                                           

118 Hendrick van Wueluwe (Meester van Frankfurt) leidde zeven leerlingen op (tussen 1485 en 
1520); Quinten Metsijs vier (tussen 1495-1510); Jan de Beer twee (in 1510 en 1513); Adriaen van 
Overbeke vier (twee in 1510 en twee in 1522); Goswyn van der Weyden maar liefst tien (tussen 
1503 en 1522) en Joos van Cleve vijf (tussen 1516 en 1536). 
119 Van de Stock 1993, p. 48-50. 
120 Ibidem, p. 47. 
121 Dürer (Engels vertaling door Fry) 1995, p. 41. 
122 Rombouts/ Van Lerius, p. 100. 
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Na deze uiteenzetting van algemene gegevens inzake vroeg zestiende-eeuwse 
Antwerpse werkplaatsen is voor de bestudering van de omvang van Joos van Cleves atelier 
en huishouden gebruik gemaakt van een methode die is gebaseerd op de basisprincipes van 
event history analysis.124 Event history analysis wordt gebruikt voor de studie van de dynamische 
evolutie van gegevens die betrekking hebben op veranderingen van de status van 
individuen gedurende hun leven door bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. 

Ten eerste wordt het nummer ‘1’ geplaatst voor elk jaar van Joos van Cleves 
activiteit in Antwerpen. Op het moment dat hij trouwt in 1518, wordt de status verhoogd 
tot ‘2’ (grafiek 1). Anna Vijdts, zijn eerste echtgenote, wordt dan beschouwd als het tweede 
hoofd van het gezin. Naast de opvoeding van de kinderen, voerde Anna Vijdts mogelijk 
ook kleinere taken uit in het atelier. Of zij eveneens schildersactiviteiten uitoefende is 
onbekend, maar wellicht hielp zij bij het schoonmaken van de werkruimte, en kookte en 
waste zij voor de leerlingen (Claes van Brugge en Jacob Tomasz). Ten tweede worden Joos 
van Cleves kinderen, Cornelis (geboren in 1520) en Jozijne (geboren in 1522) opgenomen; 
bij hun geboorte wordt de status telkens verhoogd met ‘1’. In 1528 stierf Joos van Cleves 
echtgenote, Anna Vijdts. Het beheren van zowel het atelier als het huishouden moet een 
zware taak zijn geweest voor Joos van Cleve. Waarschijnlijk hertrouwde hij om deze 
redenen binnen een jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, in 1529 met Katlijne van 
Mispelteren, die de opvoeding van zijn twee kinderen op zich nam. Joos van Cleves 
kinderen, Jozijne en Cornelis liepen waarschijnlijk op jonge leeftijd al rond in het atelier. 
Of Joos van Cleve Jozijne ook opleidde tot schilder is onbekend.125 Tenslotte zijn ook de 
werknemers onderdeel van de grafiek. De meeste leerlingen werden immers, zoals reeds 
opgemerkt, voorzien van kost en inwoning door hun meester en zijn dan ook onderdeel 
van het huishouden.126 Telkens als een leerling werd opgenomen in het atelier, wordt de 
status verhoogd met ‘1’. Als er geen gegevens bekend zijn over het verlaten van het atelier 
blijft de persoon vermeld in de grafiek. In de meeste gevallen bleven de pupillen na hun 
leertijd van vier jaar waarschijnlijk werkzaam in het atelier van hun meester als gezellen.127 
Op het hoogtepunt van Joos van Cleves carrière (1536-1540/1541) bestond het 
huishouden dus uit acht personen.128 

Gedurende de eerste vijf jaar dat Joos van Cleve vrijmeester was in Antwerpen, 
werden er geen leerlingen bij hem ingeschreven (1511-1516). Mogelijk had hij, als net 
gevestigde kunstenaar, nog niet de financiële mogelijkheden om leerlingen op te nemen 
in zijn atelier. Het ontbreken van geregistreerde leerlingen in de beginperiode kan 
eveneens in verband staan met de vraag naar Joos van Cleves werk op dat moment. 
Indien de afname en vraag laag waren, had de kunstenaar bij de vervaardiging van 
schilderijen geen assistentie nodig. Dit is echter niet aannemelijk, omdat hij in de eerste 

                                                                                                                                                                         

123 Leeflang 2007. 
124 Zie hiertoe onder meer: Yamaguchi 1991; Kok 2002, p. 479. De laatste auteur geeft toelichting 
op de toepassing van Event History Analysis bij recent historisch onderzoek en de studie naar 
familierelaties. 
125 Mogelijk werden beide kinderen op één of andere manier betrokken bij de werkzaamheden in 
het atelier. Men kan aannemen dat Cornelis ongeveer vanaf zijn tiende levensjaar werd opgeleid als 
schilder. Jozijne zal wellicht haar stiefmoeder hebben geholpen bij de taken in het huis en het 
atelier.  
126 Van der Stock 1993, p. 49. 
127 Martens/ Peeters 2006. 
128 De recessie van circa 1525 tot 1530 in Antwerpen had waarschijnlijk geen onmiddelijke 
negatieve invloed op de kunsthandel, doordat potentiële gegoede klanten voor luxeproducten, 
zoals drieluiken en altaarstukken in opdracht, vermoedelijk als laatste werden getroffen.  
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jaren in Antwerpen wel degelijk belangrijke opdrachten kreeg (zie verder).129 Bovendien 
is de medewerking van assistenten aantoonbaar in deze werken, zoals verder duidelijk 
zal worden.  

Wellicht huurde Joos van Cleve gezellen in bij grote opdrachten, zoals het 
Reinhold-altaarstuk van 1516. Zij werden enkel betaald voor de periode dat zij werkzaam 
waren in het atelier. In tegenstelling tot leerlingen was een gezel vanaf het moment dat hij 
actief was in de werkplaats in staat om grote onderdelen van het schildersproces op zich te 
nemen, omdat hij er al een leertijd van ten minste vier jaar op had zitten.130 In 1516 werd 
Claes van Brugge geregistreerd in de Liggeren als de leerling van Joos van Cleve. Opvallend 
is dat Claes, zoals reeds opgemerkt,  in 1522, zes jaar nadat hij zijn opleiding bij Joos van 
Cleve was gestart, wederom als leerling werd in geschreven in het atelier van Adriaen 
Tack.131 In 1523 accepteerde Joos een nieuwe leerling, namelijk Jacob Tomasz. Betekent dit 
dat Claes van Brugge zes jaar lang werkzaam was als de medewerker van Joos van Cleve, 
vier jaar als leerling en twee jaar als diens assistent of gezel? Het is immers opvallend dat 
Joos een nieuwe leerling opnam in zijn atelier, een jaar nadat zijn eerste ateliermedewerker 
werd ingeschreven bij een andere vrijmeester. Er zijn zes andere voorbeelden bekend, 
waarbij een kunstenaar twee maal als leerling werd ingeschreven in de jaren 1500-1540.132 
Aangezien er, zoals eerder opgemerkt, geen verwijzingen zijn naar Claes van Brugge als 
vrijmeester, kan wellicht worden verondersteld dat hij zijn gehele carrière werkzaam bleef 
als leerling of gezel. Op het moment dat Claes werd ingeschreven als leerling van Adriaen 
Tack moet hij al in staat zijn geweest meerdere taken in het atelier te vervullen. Dit is in 
tegenstelling tot de veronderstelling dat een leerling, die net startte in een atelier en aan het 
begin van zijn opleiding stond, niet in staat zou zijn schilderijen te produceren. Claes van 
Brugge had mogelijk al een volledige schildersopleiding voltooid en kon dus direct door 
Adriaen Tack worden betrokken bij het schildersproces. Hij was echter mogelijk wel een 
uitzonderingsgeval.  
 Er zijn geen verdere archiefdocumenten die inzicht bieden in het verdere verloop 
van de carrière van de vier andere leerlingen van Joos van Cleve. Misschien bleven zij, 
vanwege gebrek aan financiële middelen, na hun leertijd werkzaam in het atelier van Joos 
van Cleve. Of zij in deze periode ook bij Van Cleve bleven wonen is onduidelijk. Het is 
ook mogelijk dat deze kunstenaars een atelier begonnen in een andere stad, dat hun 
vrijmeesterschap niet in de Liggeren werd ingevuld, dat ze vroegtijdig stopten met hun 
schilderactiviteiten of dat zij stierven.133 Wellicht nam Joos van Cleve in de periode van 
1523 tot 1535, waarin hij enkel Jacob Tomasz in opleiding had, bij grote werkdruk 
opnieuw gezellen aan zoals hij mogelijk ook in zijn eerste jaren in Antwerpen deed. Er 
werden immers pas twaalf jaar nadat Tomasz werd geregistreerd, in 1535, nieuwe 
leerlingen opgenomen in het atelier, namelijk Frans Dussy en Willem de Stomme. Ervan 
uitgaande dat Jacob Tomasz op dat moment nog steeds in het atelier werkzaam was en dat 

                                                           

129 Zoals onder meer de triptiek met De dood van Maria (Keulen, Alte Pinakothek) voor de 
gebroeders Hackeney van 1515 en het Reinhold-altaarstuk van 1516 (Warschau, Muzeum 
Narodowe). Zie ook hoofdstuk 3 en Leeflang 2006b. 
130 Van der Stock 1993, p. 47. 
131 Rombouts/ Van Lerius, p. 100. 
132 Andere schilders die twee maal worden vermeld als leerling bij verschillende meesters zijn onder 
meer: Jan Bouwens alias Minicus (1504 en 1507), Cornelis Geerts (1508 en 1516), Ingele 
Inghelssone (twee maal in 1513), Adriaen Pieters (1511 en 1523), Gillis Cornelis (1532 en 1535), 
Hans Schrivers (1551 en 1558). Voor deze informatie dank ik M. Martens en N. Peeters.   
133 Tijdens de interdisciplinaire workshop ‘Working for Money. The role and status of journeymen 
in the artists’ and craftsman’s workshops in the Low Countries ca. 1450-1650’, gehouden 23 en 24 
mei 2003 aan de Rijksuniversiteit Groningen, merkte P. Stabel op dat 1/3 van de jonge mannen in 
deze periode stierf (mondelinge mededeling). Zie voor meer specifieke percentages: Martens 2006. 
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ook Cornelis van Cleve, die dan vijftien jaar was en hoogstwaarschijnlijk een rol speelde in 
het atelier, waren er toen naast Joos van Cleve, vier medewerkers in de werkplaats actief. 
In 1536 werd nog een leerling opgenomen in het atelier en bestond de werkplaats 
waarschijnlijk uit zes personen.  

Het is aannemelijk dat Joos van Cleve in deze jaren, 1535 tot 1540/1541, waarin de 
productie van het aantal serieproducten enorm toenam, meer assistentie nodig had. Er 
werd in deze periode veel gebruik gemaakt van kartons om de contourlijnen van de 
composities te traceren (zie hoofdstuk 4). Het aanbrengen van een ondertekening door 
middel van een karton is vrij eenvoudig en kon door leerlingen, die net waren toegetreden 
in het atelier worden gemaakt. Op deze manier konden zij aan het begin van hun opleiding 
direct worden betrokken bij de productie en was het inhuren van gezellen wellicht 
grotendeels overbodig geworden. Een ander belangrijke conclusie die kan worden afgeleid 
uit de inschrijving van drie leerlingen, is dat Joos van Cleve tevens de financiële 
mogelijkheden moet hebben gehad om hen en zijn zoon in dezelfde periode tot schilder 
op te leiden. Het lijkt een bewuste keuze van de kunstenaar om zoveel medewerkers in één 
keer in dienst te nemen en mogelijk was hij ervan overtuigd dat deze investering in 
arbeidskrachten uiteindelijk winstgevend zou zijn. 

Waarschijnlijk onder leiding van Cornelis van Cleve werd, zoals reeds 
verondersteld, het atelier vanaf 1541 voortgezet. Aangezien er verder geen archivalische 
verwijzingen zijn naar Tomasz, Dussy, De Stomme en Dierickz is het denkbaar dat zij in 
de werkplaats actief bleven. Dit zou gedeeltelijk een verklaring kunnen zijn voor het 
enorme aantal werkplaatskopieën dat is toegeschreven aan de groep ‘Joos van Cleve’. Deze 
kunstenaars beschikten immers over de kartons en modeltekeningen van Joos van Cleve. 
Daarnaast waren zij bekend met de werkmethoden en had het atelier een reeds gevestigde 
naam in Antwerpen en mogelijk ook daarbuiten. Bovendien is er geen informatie uit de 
Liggeren bekend over leerlingen van Cornelis van Cleve. Misschien was het voor hem niet 
noodzakelijk om pupillen op te nemen in zijn atelier, omdat hij voldoende assistentie had. 
Anderzijds is het mogelijk dat hij niet over de financiële mogelijkheden beschikte om 
leerlingen op te nemen in zijn atelier.134  
 
 
1.3. Joos van Cleve en zijn medewerkers: vragen omtrent identiteit?  

 
Na de bestudering van deze gegevens, bekend uit de archiefdocumenten, moet men zich 
afvragen of de medewerking van een leerling of een gezel in de schilderijen toegeschreven 
aan de werkplaats van Joos van Cleve kan worden vastgesteld. Is het mogelijk om werken 
toe te schrijven aan Claes van Brugge of Cornelis van Cleve? Hoe was de arbeidsverdeling 
binnen het atelier? Wat was de positie van Cornelis van Cleve? Welke werkmethoden 
gebruikten hij en de andere leerlingen van Joos van Cleve en kunnen deze atelierpraktijken 
een mogelijkheid bieden om verschillende handen te onderscheiden? Zoals vermeld, zijn 
met uitzondering van Claes van Brugge en Cornelis van Cleve, geen verdere gegevens 
bekend over het verloop van het leven en de carrière van de vier andere leerlingen. Ook 
konden er geen schilderijen aan deze kunstenaars worden toegeschreven. Friedländer 
                                                           

134 Men zou kunnen veronderstellen dat Cornelis bij het overlijden van zijn vader de nodige 
financiële middelen tot zijn beschikking moet hebben gehad uit de nalatenschap van Joos van 
Cleve. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat in de zestiende eeuw een persoon pas op 25-
jarige leeftijd meerderjarig werd verklaard en pas dan recht had op een eventuele erfenis. Cornelis 
werd in 1545, 25 jaar oud , maar had mogelijk reeds eerder recht op zijn aandeel van de erfenis, 
aangezien hij met zijn inschrijving als vrijmeester automatisch als meerderjarige werd beschouwd. 
Opmerkelijk is echter dat hij zoals blijkt uit archiefdocumenten reeds in 1546/1547 problemen had 
bij de afbetaling van zijn huis.  
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schreef dan ook: ‘Die Gehilfen machen sich mit Fehlern bemerkbar, nicht mit Tugenden. 
Von den Besten unter ihnen weiß man nichts, weil sie so gute Hilfe geleistet haben, daß 
ihre Arbeit in diejenige ihres Meisters aufgegangen ist’.135  

Joos van Cleve kreeg reeds aan het begin van zijn carrière in Antwerpen veel 
belangrijke opdrachten (zie hoofdstuk 3). Naast de altaarstukken die bewaard zijn 
gebleven, kan men ervan uitgaan dat er tevens een deel verloren is gegaan. In 1515 maakte 
Van Cleve de triptiek met De dood van Maria voor de gebroeders Nicasius en Georg 
Hackeney in Keulen (nu in Keulen, Wallraf-Richartz-Museum). Kort daarna werd mogelijk 
een grotere versie van dit werk vervaardigd voor dezelfde familie (nu in München, Alte 
Pinakothek). Rond dezelfde tijd schilderde Van Cleve het paneel met De aanbidding van de 
koningen, de zogeheten Kleine aanbidding in Dresden en in 1516 werd het Reinhold-altaarstuk 
geïnstalleerd in de Sankt Marienkirche in Gdańsk. Rond 1520 kwamen het San Donato-
altaarstuk voor Stefano Raggio (Genua, Chiesa di San Donato) en de triptiek met De 
kruisiging voor de familie Von Kirch (1522, Napels, Museu di Capodimonte) tot stand. 
 Deze altaarstukken, die Joos van Cleve in opdracht vervaardigde, kunnen niet zijn 
ontstaan zonder de hulp van assistenten. In sommige gevallen is de medewerking duidelijk 
aan te tonen, zoals bijvoorbeeld in het reeds genoemde Reinhold-altaarstuk.136 Naast 
verschillen in de kwaliteit van het verfoppervlak, die waarschijnlijk een aanwijzing zijn voor 
de aanwezigheid van assistenten, diende de zeer uitgebreide ondertekening mogelijk als 
richtlijn voor werkplaatsmedewerkers (afb. 26-27, 29-31, zie hoofdstuk 2). Op het moment 
dat het retabel werd geïnstalleerd, had Joos van Cleve officieel slechts één leerling, Claes 
van Brugge. Of deze leerling reeds werkzaam was in het atelier op het moment dat de 
luiken voor het retabel werden vervaardigd, is onbekend, maar lijkt vrijwel onmogelijk. 
Men moet immers ook rekening houden met de montage en het transport van het retabel. 
Mogelijk waren de werkzaamheden aan het Reinhold-altaarstuk zo goed als afgerond op 
het moment dat Claes van Brugge zijn opleiding startte bij Joos van Cleve. Doordat het 
aandeel van deze leerling grotendeels buiten beschouwing kan worden gelaten, lijkt het 
aannemelijk om te concluderen dat er een andere medewerker in het atelier werkzaam 
moet zijn geweest, die niet was geregistreerd in de Liggeren en bijgevolg 
hoogstwaarschijnlijk actief was als gezel.     
 Het San Donato-altaarstuk (Genua, Chiesa di San Donato) is eveneens een 
voorbeeld van een werk waarbij assistenten een aandeel bij de vervaardiging moeten 
hebben gehad (afb. 72, zie ook hoofdstuk 3).137 Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat Joos 
van Cleve dit grote altaarstuk in zijn eentje heeft vervaardigd, aangezien hij in deze periode 
tevens aan andere opdrachten werkte. Het onderzoek naar het altaarstuk bracht informatie 
over de werkverdeling aan het licht. De ondertekening en schilderstechniek van de lunet 
van het San Donato-altaarstuk met De kruisiging verschillen van de overige panelen. De 
kruisiging is veel minder gedetailleerd: de ondertekening is heel schetsmatig en in 
tegenstelling tot de overige panelen van het altaarstuk eenvoudig zichtbaar te maken met 
IRR. De verflagen zijn dun en snel aangebracht en details, die zo veelvuldig aanwezig zijn 
op het middenpaneel en de luiken, ontbreken volkomen. De figuren zijn aangeduid met 
grove vormen en de gewaden zijn met lange verfstreken aangebracht. Vandaar dat met 
zekerheid kan worden vastgesteld dat de lunet werd gemaakt door een andere hand dan de 
overige panelen. De exacte datering van het San Donato-altaarstuk is onbekend, waardoor 
het moeilijk is na te gaan welke leerling (of leerlingen) Joos van Cleve tijdens de 
vervaardiging in dienst had en wie de verantwoordelijkheid droeg voor het paneel met De 
kruisiging. Bovendien kan de lunet tevens door een gezel van buiten het atelier zijn 
geschilderd, waardoor zijn identiteit onmogelijk is te achterhalen. 
                                                           

135 Friedländer 1934, p. 67; Friedländer 1972, p. 43.  
136 Leeflang 2006b. 
137 Leeflang 2003a, pp. 24-37.  
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Een belangrijke vraag is of de aanwezigheid van een medewerker wel altijd 
aantoonbaar is. Indien zijn activiteiten beperkt zijn gebleven tot het vermalen van 
pigmenten of het aanbrengen van de eerste verflagen is zijn aandeel vandaag de dag 
onzichtbaar. In het middenpaneel en de luiken van het San Donato-altaarstuk valt de 
uitermate gedetailleerde weergave van kostbare textiel, zoals brokaatkleding, direct op. 
Hoewel men in eerste instantie zou kunnen vermoeden dat er in deze partijen een 
‘specialist’ aan het werk was, is deze veronderstelling wellicht onrealistisch, aangezien het 
schilderen van textiel naar alle waarschijnlijkheid geen apart segment van de markt 
vertegenwoordigde. Hoewel de opbloeiende economische situatie in Antwerpen gepaard 
ging met veranderingen op het gebied van de kunstmarkt en het schilders mogelijk 
stimuleerde om zich op een bepaald onderdeel van de markt te richten en voor specifieke 
opdrachten hun specialismen samen te brengen, waren er waarschijnlijk geen kunstenaars 
die zich enkel bezig hielden met het schilderen van brokaatgewaden.138  

Zonder documenten die de medewerking van gezellen in de werkplaats van Joos 
van Cleve bevestigen, kan de bestudering van het verfoppervlak en de ondertekening 
slechts indicaties geven voor de aanwezigheid van medewerkers van buiten het atelier.  
 
Werken toegeschreven aan leerlingen van Joos van Cleve: Imitator A (Claes van 
Brugge?) 
Hoewel het aandeel van assistenten aannemelijk kan worden geacht, is het zoals Faries 
beschrijft in de inleiding van Making and Marketing. Studies of Painting Process in Fifteenth- and 
Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, zeer complex om verschillende handen werkzaam 
in één atelier te identificeren.139 Slechts in een enkel geval, zoals voor Jan van Scorels 
medewerker, genaamd de Meester van de Barmhartige Samaritaan en de samenwerking 
tussen de gebroeders Huybrecht en Joachim Beuckelaer kon het onderzoek met IRR 
uitkomst bieden.140 Ook voor twee van Joos van Cleves leerlingen was het mogelijk een 
groepje schilderijen te selecteren en toe te schrijven. Friedländer schreef dat Imitator A 
was te herkennen aan zijn onbeholpen manier van schilderen: ‘zijn figuren hebben een 
koele, witte huidskleur en de pupillen zijn zwart en missen enige sprankeling. De 
wenkbrauwen zijn te hoog of ontbreken volkomen en de afgebeelde personen hebben –
ongeacht hun leeftijd- een ernstige en ouderlijke uitstraling. Daarbij zijn de vingers breed 
en plomp.’141 De werken toegeschreven aan Imitator A werden op basis van deze 
stilistische en compositorische, eigenschappen gedateerd tussen 1516 en 1522. Vandaar dat 
Friedländer deze anonieme kunstenaar identificeerde met Claes van Brugge, de enige 
geregistreerde leerling van Joos van Cleve in deze periode. Het is echter eveneens mogelijk 
dat het groepje werken toegeschreven aan Imitator A door een gezel werd vervaardigd, die 
niet in de Liggeren staat vermeld. Indien deze assistent enige tijd in het atelier van Van 
Cleve werkzaam was, zou hij op de hoogte zijn geweest van de composities en de manier 
van werken. 

Volgens Friedländer is het paneeltje met Het liggende Christuskind in Antwerpen 
(Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) een typisch voorbeeld van de werken, 
vervaardigd door Imitator A (afb. 6). De naakte Christus ligt in een elegante houding. Hij 

                                                           

138 Faries 2001, p. 99; Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 211. 
139 Faries 2006, p. 2. 
140 Faries 2003, pp. 31-32; Wolters 1997. 
141 Friedländer 1934, pp. 66-67 (‘an dem kalten, weißlichen, opaken Fleischton, an den schwarzen 
Schatten im Fleische, die fleckig eingesetzt sind. Die Pupille ist dunkle und lichtlos, die Brauen 
sitzen übermäßig hoch oder fehlen. Alle Köpfe haben etwas Ältliches, Verkümmertes. Die Finger 
sind breit und plump. Wenn ich recht sehe, lässt sich die Unmanier dieses Gehilfen in Bildern 
nachweisen, die in der Werkstätte des Meisters von Cleve und zwar ziemlich früh entstanden sind) 
en Friedländer 1972, p. 43. 
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steunt met de rechterarm op een globe, waarin een bergachtig landschap zichtbaar is. Hij 
heeft een bleke huidskleur en de schaduwen van zijn lichaam zijn zwaar aangezet. 
Schildertechnisch vertoont het paneeltje overeenkomsten met andere werken uit de 
werkplaats van Van Cleve, maar voor Het liggende Christuskind is een afwijkende manier van 
ondertekenen gehanteerd. Het onderzoek met IRR naar het schilderij wees uit dat de 
figuur naar alle waarschijnlijkheid niet werd voorbereid in de fase van de ondertekening en 
dat enkel de globe werd aangeduid met een fijne ondertekende contourlijn. Het ontbreken 
van een ondertekening of het gebruik van een met IRR onzichtbaar ondertekenmateriaal 
(dat wel waarneembaar is met het blote oog door de verflagen heen) is vrij ongebruikelijk 
voor de schilderijen toegeschreven aan de werkplaats van Joos van Cleve (zie hoofdstuk 2). 
Vandaar dat de toeschrijving van het schilderij aan een werkplaastassistent van Joos van 
Cleve zou kunnen worden betwijfeld. Er zijn echter enkele situaties mogelijk, die wellicht 
wel kunnen pleiten voor de vervaardiging in het atelier. Het paneel met Het liggende 
Christuskind  kan door Claes van Brugge zijn geschilderd tijdens zijn opleiding (in het atelier 
van Joos van Cleve) op het moment dat hij nog niet de volledige werkplaatsroutine onder 
de knie had. Bovendien zou het, indien Friedländer het bij het juiste eind had en het werk 
dat wordt toegeschreven aan Imitator A aan het begin van Joos van Cleves carrière in 
Antwerpen werd vervaardigd, mogelijk kunnen zijn dat er nog geen sprake was van 
vastgestelde atelierpraktijken. Het is immers mogelijk dat de voor Joos van Cleve 
kenmerkende werkplaatsroutines, waarbij de ondertekening werd aangebracht met een 
goed te registeren materiaal, pas gaanderweg werden ontwikkeld (zie hoofdstuk 2). 
 Het is niet met zekerheid vast te stellen of de identificatie door Friedländer van 
Imitator A met Claes van Brugge wel of niet juist is. Desalniettemin is zijn stilistische 
beschrijving van het werk dat hij toeschreef aan Imitator A nog steeds bruikbaar. De twee 
panelen met Maria en Kind met Joachim en Anna in Parijs (Musée des arts décoratifs en het 
Musée d’Histoire de la Médecine, afb. 7) vertonen namelijk dezelfde kenmerkende 
compositorische en schildertechnische elementen: de figuren hebben donkere ogen, het 
kleurgebruik is hard en de schaduwpartijen zijn gemengd met zwarte verf. Mijns inziens 
kan Imitator A ook voor deze werken verantwoordelijk worden gehouden. Een uitvoerig 
onderzoek met behulp van IRR zou wellicht meer inzicht kunnen verschaffen inzake de 
werkwijze van deze veronderstelde ateliermedewerker en bovendien een betere basis 
bieden om de zogeheten Imitator A te voorzien van een oeuvre. 

 
 

De ‘Meister der Antwerpener Epiphanie’, Cornelis van Cleve 
Een andere schilder die is te onderscheiden van zijn leermeester is Joos van Cleves zoon, 
Cornelis. De bleke huidskleur en de zachte sfumato-achtige manier van schilderen, waarbij 
verschillende kleuren subtiel in elkaar vloeien, zijn heel karakteristiek voor deze 
kunstenaar. Het schilderij met De aanbidding van de koningen in Antwerpen (Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten) diende voor Friedländer als uitgangspunt om een groep 
werken te selecteren en deze toe te schrijven aan de anonieme Meister der Antwerpener 
Epiphanie (afb. 8-10). Hij schreef dat ‘deze kunstenaar die werkzaam was rond 1550 door 
zijn gebruik van een sterk lichtdonker contrast, sfumato en grote figuren (en daarmee 
samenhangend grotere formaten), zich probeerde te onderscheiden van zijn leermeester, 
maar dat hij desondanks nooit echt los raakte van details die ondoorgrondelijk waren 
verbonden met modellen die reeds 25 jaar eerder waren ontstaan, zoals het gebruik van 
metaalachtige ornamenten en gedetailleerde, ouderwetse achtergrondelementen’.142 Deze 
                                                           

142 Friedländer 1937, p. 116 (der offerbar um 1550 tätige Nachfolger in der Formensprache durch 
Breite, Größe, Weichheit und gesteigertes Helldunkel entscheiden abweicht von seinem Vorgänger, 
aber in gewissen Einzelheiten, dem metallischen Schmuckwerke sowie in der kleinlich und 
altertümlich gestalteten Landschaft der Hintergrundes von Vorbildern, die etwa 25 Jahre 
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combinatie van vernieuwende en ouderwetse elementen deed Friedländer veronderstellen 
dat de Meister der Antwerpener Epiphanie die volgens de auteur naar alle waarschijnlijkheid 
beschikte over modellen in de vorm van tekeningen van Joos van Cleve, kon worden 
geïdentificeerd met Cornelis.  

Friedländer raadde aan om een vergelijking te maken tussen De aanbidding van de 
koningen van Cornelis van Cleve (afb. 8) en het middenpaneel van het altaarstuk in Praag 
(Narodni Gallery) en die van het San Donato-altaarstuk in Genua (afb. 72), beide door 
Joos van Cleve.143 Het grootste verschil tussen de panelen met De aanbidding van de koningen 
van Joos en het werk van Cornelis is dat de personen van Cornelis als figuren ten halve 
lijven zijn afgebeeld. Daarnaast zijn de gezichten van de Maagd en het Kind heel bleek en 
is de koning met de korte donkerbruine baard, Melchior, mogelijk een inventie van 
Cornelis. Joos van Cleve schilderde Melchior immers over het algemeen met een puntig 
hoofddeksel, dat werd versierd met kralen en kwastjes, en een lange lichtbruine puntbaard; 
terwijl deze figuur bij zijn zoon een korte baard en een eenvoudig hoedje draagt. Naast 
verschillen zijn er echter ook veel overeenkomsten, die mogelijk van groter belang zijn.  

Cornelis van Cleve nam de figuur van Jozef over van zijn vaders middenpaneel van 
de triptiek in Praag. De sierlijke houding met de strohoed in de rechterhand, de rode 
mantel over een donkerblauw gewaad en de grijze baard zijn zeer overeenkomstig. 
Cornelis’ zwarte koning aan de rechterkant komt overeen met Baltasar op het rechterluik 
van De aanbidding van de koningen in Napels (Museo di Capodimonte) en Detroit (Art 
Institute), het San Donato-altaarstuk in Genua en de zogeheten Grote aanbidding in Dresden 
(Staatliche Kunstsammlungen).144 Het rijkelijk gedecoreerde gewaad, de gouden ketting, het 
hermelijnen bont en het rode hoofddeksel komen overeen in de vijf genoemde 
schilderijen. Het gebouw in de achtergrond op het schilderij door Cornelis van Cleve is 
exact gelijk aan het drieluik in Praag en het altaarstuk in de Chiesa di San Donato in Genua 
(afb. 9).145 Dit doet vermoeden (zoals ook reeds Friedländer veronderstelde) dat er een 
model, wellicht een tekening op papier in het atelier aanwezig was met deze 
achtergrondarchitectuur. 

Het San Donato-altaarstuk laat naast de overeenkomstige compositorische 
elementen eveneens een gelijkaardige schilderstechniek zien. Bij de vergelijking tussen 
Melchior op het middenpaneel van het werk in Genua (afb. 54) en bijvoorbeeld Jozef en 
de geknielde koning van Cornelis (afb. 10), wordt duidelijk dat Cornelis vertrouwd was met 
de schildertechniek van zijn vader. Beide kunstenaars gebruikten een zeer fijn penseel om 
de individuele haren aan te duiden. Zij concentreerden zich op details, zoals bijvoorbeeld 
de rimpels rond de ogen en de aderen op de handen. Bovendien is ook het droge en 
transparante gebruik van bruine verf voor de haren en het bont karakteristiek voor beide 
schilders.  

De achtergrondfiguur met de tulband aan de linkerzijde van het Antwerpse paneel 
(door Cornelis) lijkt te zijn overgenomen van de man linksachter Melchior op het 
middenpaneel van het San Donato-altaarstuk. Belangrijker is echter dat ook de 
ondertekening van deze twee figuren overeenkomsten vertonen. In beide schilderijen is 
deze man in de ondertekening beperkt gebleven tot enkele lijnen voor de contour van het 
gezicht, de neus, mond en ogen. Het jukbeen aan de linkerkant is met een scherpe hoek 

                                                                                                                                                                         

zurückliegen, nicht losgekommen ist. Dies Verhältnis erklärt sich am Leichtesten, wenn wir 
annehmen, dass der Meister der Antwerpener Epiphanie Zeichnungen aus dem Atelier des 
Meisters van Cleve geerbt hatte, als der Sohn); Friedländer 1972, p. 49. 
143 Friedländer 1972, p. 49. 
144 Leeflang 2003a.  
145 Ook op het grote paneel met De aanbidding van de koningen in Wenen (Kunsthistorisches 
Museum), dat wordt toegeschreven aan Cornelis van Cleve is hetzelfde achtergrondboerderijtje met 
dromedarissen afgebeeld (inv. 1703), maar dan groter (zie tevens: Faber Kolb 1998).   
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voorbereid, en ook de ronde vormen voor de tulband zijn krachtig opgezet. De 
gelijkenissen in de werkmethode zijn nog overtuigender wanneer Cornelis’ Melchior wordt 
vergeleken met Joos van Cleves Maagd op het paneel met Maria en Kind met Joachim en Anna 
in Brussel (afb. 11-12). 146  

Overeenkomstig met het overgrote deel van de andere eigenhandige 
ondertekeningen van Joos van Cleve, bereidde Cornelis zijn Antwerpse Aanbidding van de 
koningen voor met een droog materiaal (afb. 11-13). Beide schilders gebruikten horizontale 
en verticale arceringen om schaduw in en het volume van de gezichten aan te duiden. 
Naast het oog van de koning plaatste Cornelis aan de rechterkant korte horizontale 
arceringen (afb. 11); Joos deed dit naast het oog van de Maagd (afb. 12). Ook brachten 
beide kunstenaars overeenkomstige diagonale arceringen aan: Cornelis in Melchiors baard 
en Joos in Maria’s hals.  

Samengevat is het duidelijk dat Cornelis –na een jarenlange leertijd bij Joos van 
Cleve- niet alleen gebruik maakte van dezelfde compositorische elementen, maar dat hij 
ook de schilderstechniek en de manier van ondertekenen overnam van zijn vader. Het 
onderzoek met IRR naar het sleutelwerk van Cornelis van Cleve met De aanbidding van de 
koningen toont aan dat in ieder geval enkele van Joos van Cleves leerlingen, en wellicht zelfs 
alle, werden opgeleid om in exact dezelfde manier te werken als hun meester en dit maakt 
de identificatie van leerlingen en medewerkers des te complexer.   
 
 
1.4. Sociale netwerken 
 
Joos van Cleves aanstelling als deken van het Sint-Lucasgilde en de Armenbus, zijn 
woonhuis in een populaire kunstenaarswijk en zijn belangrijke lokale en internationale 
opdrachten doen vermoeden dat hij een uitgebreid netwerk onderhield. Zoals gezegd, 
vertrok Van Cleves eerste leerling, Claes van Brugge in 1522 naar het atelier van de 
schilder en verluchter Adriaen Tack. 147  Aangezien er geen werken kunnen worden 
toegeschreven aan deze laatstgenoemde kunstenaar is het onmogelijk de wederzijde 
invloed tussen hem en Joos van Cleve te bestuderen. Tack moet Joos van Cleve goed 
hebben gekend. In 1538 waren beide kunstenaars immers deken van de Armenbus. De 
belangrijkste referentie naar de connectie tussen de twee schilders is dat Tack was 
aangesteld als één van de drie voogden van Joos van Cleves kinderen. In het betreffende 
document worden Adriaen Tack, Hendrik Ulen en Joris Yserloo vermeld als ‘vriende ende 
maghe ende geleverde momboren’  (vrienden, verwanten en voogden).148  

Misschien huurde Van Cleve zijn oud-leerling, Claes van Brugge in voor 
belangrijke opdrachten na 1522, indien het atelier van Tack dit toeliet. In de statuten van 
het Sint-Lucasgilde werd het volgende reglement opgenomen: ‘Item dat nymant des anders 
knape hueren en sal moghen, ten waere dat die knape van zynen meester hescheyden ware, 
ende voldaen hadde, op te peyne van twee rynssche gulden ende knape eenen rynsschen 
gulden bekeeren in dryen als vore.’149 Hoewel het gilde meesters het dus verbood 
medewerkers (knapen) uit een ander atelier in te huren, kwam het hoogstwaarschijnlijk wel 
degelijk voor, anders zou de noodzaak om een dergelijk statuut op te stellen, niet hebben 
bestaan.  

Met uitzondering van Claes van Brugge, zijn er verder geen referenties naar 
leerlingen in de werkplaats van Tack. Van Brugge werd geen vrijmeester, waardoor men 
                                                           

146 Zie Bijlage 1: Lijst van onderzochte werken.  
147 Adriaen Tack werd eveneens in 1522 vrijmeester (Rombouts/ Van Lerius, p. 99). 
148 Stadsarchief Antwerpen, Scabinale protocollen der Stad Antwerpen (Schepenregister), V. 113. 
1541, f 105 (code 1541 SR 204 RH I). 
149 Van der Straelen 1855, p. 10 (Statuut XV).  
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zou kunnen aannemen dat hij in Tacks atelier werkzaam bleef. De omvang van Tacks 
atelier en productie is onbekend. Vandaar dat het onmogelijk is om te speculeren over de 
verdere organisatie van zijn werkplaats, de exacte taak van Claes van Brugge en de 
eventuele samenwerking met het atelier van Joos van Cleve.  
 Een ander kunstenaar, die ook een vriendschappelijke relatie onderhield met Joos 
van Cleve en Adriaen Tack was Pieter Coecke van Aelst. Hij werd geboren in 1502 en 
werd vrijmeester in het Antwerpse Sint-Lucasgilde in 1527.150 Adriaen Tack en Pieter 
Coecke richtten in 1538 de Armenbus op. In 1540 trad Maarten Thysman, glasmaker van 
beroep, tezamen met Coecke op als getuigen bij het vastleggen van de nalatenschap voor 
Tanneke, de bastaarddochter van Joos van Cleve. Van Pieter Coecke is bekend dat hij 
naast schilderijen en prenten, ook ontwerpen maakte voor tapijten en glasruitjes. Het zou 
dan ook mogelijk kunnen zijn dat Coecke Thysman kende vanuit werkgerelateerde 
contacten. Of ook Joos van Cleve en Maarten Thysman op professioneel vlak met elkaar 
waren verbonden is onduidelijk. 
 De vriendschappelijke en professionele relatie tussen kunstenaars stimuleerde 
mogelijk de circulatie van ideeën.151 Hiermee wordt echter niet het uitlenen van 
ateliermodellen aan verschillende meesters bedoeld.152 Hoewel Adriaen Tack, Joos van 
Cleve en Pieter Coecke van Aelst elkaars werken moeten hebben gezien, konden zij 
uiteraard toch hun eigen werkwijze blijven hanteren, waardoor schilderijen van collega’s en 
vrienden minder van invloed waren dan men in eerste instantie zou verwachten. Zoals 
opgemerkt, zijn er geen werken aan Adriaen Tack toegeschreven, waardoor een 
bestudering van de wederzijde invloed tussen deze kunstenaar en Joos van Cleve 
onmogelijk is. Pieter Coecke is een ander geval. Er worden immers vele schilderijen met 
hem in verband gebracht. De werken zijn evenals bij het oeuvre van Joos van Cleve zeer 
divers in stijl en techniek. Het onderscheid tussen de schilderijen van Van Cleve en Coecke 
is vaak eenvoudig aan te brengen.153 In sommige figuurtypen lijken de twee kunstenaars 
echter wel door elkaar of door eenzelfde model te zijn beïnvloed. Zo worden diverse 
panelen met de Heilige Hiëronymus in zijn studeerkamer naar een origineel van Dürer 
(Lissabon, Museu di Arte Antiga) aan beide schilders toegeschreven. 154 De houding van 
Maria met haar handen gekruist op haar borst in het schilderij met De kruisiging te Boston 
(Museum of Fine Arts) door Joos van Cleve komt overeen met de Maagd op De kruisiging 
in Neuss (Clemens-Sels-Museum) van Pieter Coecke.  

Ook de invloeden van Coeckes veronderstelde leermeester, de Meester van 1518 
zijn terug te vinden in het werk van zowel Joos van Cleve als Pieter Coecke; met name De 

                                                           

150 Campbell-Hutchison in Turner 1996, p. 518.  
151 Meer onderzoek is vereist naar exclusiviteit van bepaalde populaire composities.  
152 Brugse archiefdocumenten informeren ons over het gebruik van modellen in verschillende 
ateliers. Op 11 februari 1519 (n.s.) klaagde Ambrosius Benson Gerard David aan en eiste hij zijn 
twee koffers gevuld met modellen en tekeningen (‘patronen’) terug. Op het moment dat Benson 
het huis van Gerard  David had verlaten, had hij hem de sleutels van de twee kisten gegeven. 
Hiermee gaf Benson David de mogelijkheid om in de koffers te kijken om te zien of er nog 
werktekeningen van hem bij waren. David beweerde dat er een groot aantal tekeningen van hem 
inzaten, waarvan hij dacht dat hij ze kwijt was. De overige patronen, en ook enkele kleine 
schilderijtjes behoorde echter wel toe tot Benson, maar deze had hij in de tussentijd niet 
teruggekregen. Daarbij eiste Benson ook patronen terug, die hij eerder aan Adriaen Isenbrandt had 
uitgeleend, maar die nu David in zijn bezit had (Martens in Martens 1998, p. 58-59). Voor 
Antwerpen zijn dergelijke archiefstukken niet bekend.   
153 In de belangrijke fotoarchieven, zoals het RKD in Den Haag en het KIK in Brussel worden 
afbeeldingen van de schilderijen van Pieter Coecke geclassificeerd als Joos van Cleve en visa versa. 
154 Eén van de beste versies van Joos van Cleve bevindt zich in Harvard University Art Museums, 
Cambridge, inv. 1961.26. Een typerende variant van Pieter Coecke is in het Musée d’Art et 
d’Histoire in Genève.  
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aanbidding van de koningen-scènes van de drie schilders vertonen veel overeenkomsten. Een 
voorbeeld hiervan is de zwarte koning op het rechterluik van Coeckes triptiek met De 
aanbidding van de koningen (Madrid, Museo del Prado), die qua houding en kleding overeen 
komt met Joos van Cleves Baltasar op het rechterzijpaneel van De aanbidding van de koningen 
in Napels (Museo di Capodimonte) en Detroit (Detroit Institute of Art).155  
 Een andere link tussen Joos van Cleve en Pieter Coecke is de kunsthandelaar Joris 
Vezeleer.156 Van Cleve schilderde een dubbelportret van Vezeleer en zijn echtgenote, 
Margaretha Boghe (Washington, National Gallery) waarschijnlijk ter gelegenheid van hun 
huwelijk in 1518.157 Vezeleer handelde in objets de luxe en kocht vanaf september 1528 
kunstvoorwerpen in voor Frans I.158 Zoals is gebleken uit het genoemde document van 17 
februari 1533, trad hij op als bemiddelaar bij de aankoop van schilderijen van Joos van 
Cleve door de Franse koning. In januari van hetzelfde jaar (1533) had Frans I, Joris 
Vezeleer geld gegeven voor de aanschaf van een serie van zeven tapijten met als 
onderwerp het leven van de Heilige Paulus.159 Hoewel de ontwerper van deze tapijtreeks in 
het document niet bij naam wordt genoemd, wordt op basis van stilistische aspecten en de 
toonaangevende positie van Pieter Coecke op het gebied van tapijtontwerpen over het 
algemeen geaccepteerd dat hij de verantwoordelijke kunstenaar was. Het werk van zowel 
Pieter Coecke als Joos van Cleve werd dus door Joris Vezeleer onder de aandacht gebracht 
bij Frans I.  

Voor het ondertekenen van het Verdrag van Calais tussen Frans I en Hendrik VIII 
in 1532 werd Vezeleer verzocht het zilveren en gouden bestek te leveren.160 Of deze 
gelegenheid heeft bijgedragen aan de keuze van Hendrik VIII om Joos van Cleve zijn 
portret (Hampton Court, Collection of her Majesty the Queen) te laten schilderen is 
onbekend.  

Ook andere bij naam bekende opdrachtgevers van Joos van Cleve kunnen inzicht 
geven in zijn positie als schilder in Antwerpen (zie hoofdstuk 3). In het derde hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op deze specifieke opdrachten met betrekking tot de 
opdrachtsituatie, werkplaatspraktijken en ateliermedewerking. Dit hoofdstuk geeft enkel 
een algemeen beeld van Joos van Cleve en de markt. Antwerpen was aan het begin van de 
zestiende eeuw uitgegroeid tot het belangrijkste economische en artistieke centrum van 
Noordwest-Europa. Buitenlandse kooplieden uit onder meer (het huidige) Engeland, 
West-Duitsland, Zuid-Duitsland, Italië, Spanje en Portugal vestigden zich in de stad. Er 
was in Antwerpen in tegenstelling tot Brugge een meer intensief handelscontact tussen de 
verschillende vreemde handelaren.161 Dit bevorderde wellicht ook Joos van Cleves 
naamsbekendheid onder de buitenlandse kooplieden.  

Er kunnen ten minste éénentwintig in opdracht vervaardigde altaarstukken (of 
gedeeltes ervan) met Joos van Cleve en zijn atelier in verband worden gebracht. Portretten 
zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Van elf van de éénentwintig werken kon de 
                                                           

155 Baltasar is geschilderd met dezelfde kledij en in dezelfde houding als op het drieluik van de 
Meester van 1518 (atelier), Parijs, privé-collectie (afbeelding in Marlier 1966, afb. 51, p. 127).  
156 Joris Vezeleer kwam mogelijk van oorsprong uit Wesel, een plaats in de buurt van Kleve, de 
veronderstelde geboorteplaats van Joos. In 1515-1516 werd hij ingeschreven als Antwerps poorter 
onder de vermelding van zijn beroep als goudsmid. Indien Joos van Cleve en Joris Vezeleer, zoals 
wordt verondersteld beiden uit het hertogdom Kleve kwamen, is het mogelijk dat zij elkaar vanuit 
daar kenden of dat Joris Joos benaderde omdat hij van oorsprong bij hem uit de buurt kwam. 
157 Deze datering is gebaseerd op de inscriptie op Margaretha’s grafmonument. Hierop staat 
beschreven dat zij 52 jaar was getrouwd met Joris Vezeleer. Aangezien Joris in 1570 overleed, mag 
men er vanuit gaan dat het paar rond 1518 in het huwelijk trad. 
158 Vermeylen 2003, pp. 63-67; Hand 1986, p. 60. 
159 Delmarcel 2002, p. 23. 
160 Vermeylen 2003, pp. 63-64. 
161 Van Houtte 1952, pp. 89-108; Brulez 1973, pp. 5, 21; Braudel 1990, pp. 94-95. 
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opdrachtgever aan de hand van wapenschilden of documenten worden geïdentificeerd. 
Hierdoor is het mogelijk een idee te krijgen van de speiding van Van Cleves kunstwerken. 
Vijf altaarstukken waren besteld door Italiaanse (met name Genuese), drie door Duitse 
(Keulse), één door Poolse en drie door lokale opdrachtgevers (zie hoofdstuk 3). Door het 
groeiende aantal handelaren in Antwerpen kwam ook de speculatieve markt op gang. 
Kunstenaars richtten zich niet langer enkel op opdrachten, maar tevens op de vrije markt. 
De voorkeur ging uit naar kleine, relatief betaalbare devotiepaneeltjes. Schilders 
ontwikkelden verschillende marktstrategieën en begonnen zich steeds vaker te richten op 
een bepaald segment van de markt.162 Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers kopieerde 
veelvuldig populaire composities, zoals De Heilige Familie, Maria en Kind met kersen en Maria 
en Kind-voorstellingen. Mogelijk waren er tevens kleine ateliers, waaronder ook de 
eenmanszaken, die enkel serieproducten vervaardigden. Joos van Cleve was echter van alle 
markten thuis.  

De informatie inzake zijn opdrachten en tevens het brede scala aan serieproducten, 
bestemd voor de vrije markt, weerspiegelt de vroeg zestiende-eeuwse situatie in 
Antwerpen. Rijke handelaren uit Italië (en dan met name Genua) en (het huidige) 
Duitsland met als een belangrijkste handelsstad Keulen, bestelden grote opdrachten. 
Kooplieden die de stad voor een kort bezoek aandeden, kochten hun schilderijen op de 
vrije markt. Door de toenemende welvaart in de stad kon ook de locale middenstand 
kunstobjecten aanschaffen en nam de vraag naar schilderijen enorm toe. Het sociale en 
professionele netwerk van Joos van Cleve met kunstenaars en opdrachtgevers, alsmede de 
zakelijke relaties tussen opdrachtgevers onderling, hetgeen wordt behandeld in hoofdstuk 
3, was wellicht van groot belang voor de distributie van Van Cleves werk. 

 
 

1.5. Samenvatting 
 
Zoals is gebleken, hebben archiefdocumenten, en soms juist het ontbreken ervan, inzake 
het leven van Joos van Cleve in het verleden geleid tot een aantal foutieve en soms 
voorbarige hypotheses. Andere aspecten zijn echter wel aannemelijk. Zo werd Joos van der 
Beke, genaamd Van Cleve mogelijk rond 1485/1490 in of nabij Kleve geboren. Van 1506 
tot 1509 was hij werkzaam in het atelier van Jan Joest, maar of hij hier ook werd opgeleid, 
is onbekend. Het aanwezige portret van Van Cleve op De opwekking van Lazarus op de 
geschilderde luiken van Jan Joests Kalkar-altaarstuk bewijst echter zijn werkzaamheden als 
Joests ateliermedewerker (leerling, assistent of gezel). Opmerkelijk is dat de ondertekening 
van de geschilderde luiken in Kalkar –of deze nu door Jan Joest of door een andere 
kunstenaar werd voorbereid- geen invloed heeft gehad op Joos van Cleves manier van 
werken. Zijn vroegst gekende werken hebben immers een geheel andere uitstraling en 
functie (zie hoofdstuk 2-3). In 1511 werd Joos van Cleve vrijmeester in Antwerpen en vijf 
jaar later, in 1516, werd zijn eerste leerling geregistreerd. In totaal nam hij vijf leerlingen op 
in zijn atelier en het onderzoek naar de Liggeren wees uit dat een werkplaats met vijf 
leerlingen in de periode 1500 – 1539 als groot kan worden beschouwd.163 Bovendien was 
zijn atelier mogelijk zelfs nog omvangrijker dan kan worden aangetoond aan de hand van 
documenten, aangezien er naast leerlingen ook gezellen werkzaam waren.   
 Met uitzondering van Claes van Brugge zijn van de vier andere leerlingen van Joos 
van Cleve geen referenties naar het verdere verloop van hun carrières. Daarbij werden zij 
niet als leerling geregistreerd bij een andere meester en zijn er geen gegevens bekend over 
de aankoop van een huis of geschillen waarbij zij waren betrokken. Hoewel het uiteraard 
mogelijk is dat één van deze kunstenaars een atelier opstartte in een andere stad, dat het 
                                                           

162 Vermeylen 2003, pp. 125-126. 
163 Martens/ Peeters 2006.  
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jaar dat zij vrijmeester werden in de Liggeren ontbreekt, dat zij stopten men hun activiteiten 
als schilder of dat zij stierven, is het tevens een mogelijkheid dat zij vanwege het gebrek 
aan financiële middelen werkzaam bleven als assistent of gezel in het atelier van Joos van 
Cleve. Joos van Cleves eerste huis nabij de Gratiekapelstraat bevond zich in een buurt waar 
kunstenaars zich graag vestigden. De gegevens over de woonhuizen en ateliers van 
kunstenaars zijn een belangrijk aspect bij de bestudering van professionele netwerken met 
betrekking tot de circulatie van gezellen, de wederzijdse beïnvloeding van schilders, 
alsmede het verkrijgen van opdrachten.164 Daarbij was de economische situatie van 
Antwerpen aan het begin van de zestiende eeuw zeer gunstig. Steeds meer buitenlandse 
kooplieden vestigden zich in de stad en aan de hand van de brede verspreiding van Joos 
van Cleves werken over Europa kan worden vastgesteld dat hij een bewuste strategie 
ontwikkelde om zich op verschillende marktsegmenten te manifesteren (hierover meer in 
hoofdstuk 3).  

De gegevens bekend uit de Liggeren lijken aan te tonen dat er rond 1535 een omslag 
plaats vond in de samenstelling van Joos van Cleves atelier. In de periode van 1516 tot 
1535 telde het atelier slechts één leerling (Claes van Brugge van 1516 tot 1522 en Jacob 
Tomasz van 1523 tot het eind?). Zoals kan worden aangetoond aan de hand van het 
materieel-technisch onderzoek, huurde de meester in deze jaren gezellen in om hem bij te 
staan bij de vervaardiging van zijn altaarstukken. In de jaren ‘1530 nam de serieproductie 
van populaire composities sterk toe. Waarschijnlijk was dit de reden voor Joos om binnen 
twee jaar drie leerlingen op te nemen in zijn atelier (1535/1536). Door de eenvoudige wijze 
waarop de in serie vervaardigde schilderijen in de ondertekenfase konden worden 
gekopieerd, was het immers mogelijk om hen direct in te zetten bij de productie. Daarbij 
was Joos van Cleves tweede leerling, Jacob Tomasz, die in 1523 werd ingeschreven als 
leerling, vanaf circa 1527 mogelijk in staat om zelf schilderijen te vervaardigen en kon hij 
tevens helpen bij het opleiden van de nieuwe leerlingen. Hoogstwaarschijnlijk had het 
atelier in de periode vanaf circa 1535 voldoende vaste medewerkers en werden er in 
tegenstelling tot de voorliggende jaren nog nauwelijks gezellen ingehuurd. 

Doordat de schilderijen die na 1530 werden geproduceerd door Joos van Cleves 
atelier veelal zijn vervaardigd met behulp van een karton (zie hoofdstuk 4), is het 
onmogelijk om op basis van de ondertekening een onderscheid te maken tussen 
verschillende handen. Een getraceerde ondertekening kan immers zowel door de meester 
als door één van zijn leerlingen zijn vervaardigd. De verschillende handen kunnen vaak wel 
worden achterhaald door de bestudering van het verfoppervlak. Desalniettemin is het zeer 
complex om een onderscheid aan te brengen tussen geregistreerde leerlingen, niet-
geregistreerde medewerkers (gezellen) en de meester, want zoals Friedlander schreef in 
1934 ‘maakten assistenten zich enkel kenbaar door fouten en niet door deugden’. Indien zij 
hun werk goed uitoefende, bleef hun identiteit verborgen. Aan slechts twee van Joos van 
Cleves leerlingen konden dan ook werken worden toegeschreven: Imitator A (Claes van 
Brugge?) en de Meister der Antwerpener Epiphanie, Cornelis van Cleve. Het onderzoek met 
IRR naar het sleutelwerk in het oeuvre van Cornelis van Cleve, het paneel met De 
aanbidding van de koningen in Antwerpen, lijkt aan te tonen dat leerlingen werden opgeleid 
om schilderijen op exact dezelfde wijze voor te bereiden als hun meester. Dit resulteerde in 
een ondertekening met zeer veel arceringen in verschillende richtingen en contourlijnen. 
De karakteristieke ondertekening werd spoedig deel van de werkplaatsroutine en werd 
tevens voortgezet na Joos van Cleves dood in 1540/1541. De vele kopieën (en tevens het 
dendrochronologische onderzoek, zie hoofdstuk 5) naar populaire composities van Joos 
van Cleve na zijn dood, bevestigen de voortzetting van het atelier onder leiding van 
Cornelis.   

                                                           

164 Martens 2006. 
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Boven: detail van Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk  
(Presentatie in de tempel), Warschau, Muzeum Narodowe: Maria  
en Kind. Onder: hetzelfde detail met IRR (IRR: Faries/ Leeflang). 
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Hoofdstuk 2. Atelierproductie van Joos van Cleve     
 
Aan het begin van de zestiende eeuw vonden in Antwerpen fundamentele veranderingen 
plaats op het gebied van de schilderijenproductie en de kunsthandel. De stad had rond 
1500 de handelspositie van Brugge overgenomen. Daarbij was er een grote concurrentie 
tussen de Antwerpse schilders ontstaan en droeg de sterk toegenomen vraag naar 
devotiestukken voor de vrije markt en de export er toe bij dat kunstenaars waaronder ook 
Joos van Cleve, nieuwe marktstrategieën moesten ontwikkelen en het schilderproces 
moesten vereenvoudigen en versnellen.165 Steeds vaker werden er assistenten in de vorm 
van leerlingen en gezellen ingezet bij de schilderijenproductie, waardoor het vrijwel 
onmogelijk is om vast te stellen of Joos van Cleve bepaalde werken volledig -vanaf de 
grondering tot aan het vernis- heeft vervaardigd. Zoals echter reeds is opgemerkt in de 
inleiding, is de term ‘eigenhandigheid’ in de moderne zin van het woord niet toepasbaar op 
de vroeg zestiende-eeuwse situatie. Met ‘eigenhandig’ wordt in dit proefschrift (en tevens 
in Hands monografie van 2004) dan ook een schilderij bedoeld van een over het algemeen 
zeer hoge kwaliteit en voorzien van voor Joos van Cleve kenmerkende compositorische en 
schildertechnische aspecten. Bij de vervaardiging van een eigenhandig werk heeft de 
kunstenaar een groot aandeel voor zijn rekening genomen en kwamen de onderdelen die 
door assistenten werden uitgevoerd onder zijn supervisie tot stand. Anders gezegd, zijn 
eigenhandige werken de schilderijen die bij goedkeurig door Joos van Cleve het atelier 
verlieten als een product van de meester.  

Allereerst zijn dit de kunstwerken die zijn voorzien van een geïntergreerd 
zelfportret of het kunstenaarsmonogram (zie onderdeel 2.1). Door de toepassing van het 
onderzoek met IRR was het voor de eerste keer mogelijk om de toevoeging van Joos van 
Cleves zelfportretten te bestuderen vanuit het werkproces, waarbij wordt gekeken naar de 
werkwijze van de kunstenaar en in hoeverre de hand van de meester is te onderscheiden 
van zijn medewerkers. Met andere woorden: hoe is de verdeling ‘eigenhandigheid’ versus 
‘samenwerking’ en wat was de functie van een dergelijk ‘signatuur’ in de vorm van een 
zelfportret? Het onderscheid tussen de meester en zijn assistenten is eveneens een zeer 
belangrijk aspect bij de bestudering van één van Joos van Cleves vroegst gekende 
opdrachten in Antwerpen, het Reinhold-altaarstuk van 1516 (Warschau, Muzeum 
Narodowe). Het retabel dat is voorzien van zowel een zelfportret als een monogram is een 
subliem voorbeeld van een complexe samenwerking tussen de meester en zijn 
ateliermedewerkers. Aangezien Joos van Cleve in 1511 werd ingeschreven als vrijmeester 
en zijn eerste leerling pas in 1516 startte in het atelier, lijkt het onwaarschijnlijk dat er reeds 
sprake was van een gestroomlijnde en gestandaardiseerde werkplaatsroutine. Bovendien is 
het opmerkelijk dat er op basis van de ondertekening geen relatie kan worden gelegd 
tussen Joos van Cleves werkzaamheden als assistent bij het vervaardigen van de 
geschilderde luiken van het Kalkar-altaarstuk onder leiding van Jan Joest en zijn vroegst 
gekende opdrachten in Antwerpen, waaronder het Reinhold-altaartstuk.  

Welke methoden werden toegepast bij de vervaardiging van de geschilderde 
retabelluiken van het Reinhold-altaarstuk en zijn deze karakteristiek voor Joos van Cleve 
en zijn medewerkers of kunnen zij worden beschouwd als overkoepelde, vroeg zestiende-
eeuwse Antwerpse werkplaatsmethoden? En in hoeverre was het Reinhold-altaarstuk en de 
werkwijzen die werden toegepast van belang voor de verdere ontwikkeling van een 
werkplaatsroutine? Dit hoofdstuk dient op basis van verschillende aspecten, zoals de 
toevoeging van Joos van Cleves zelfportret, het gebruik van kleurnotaties en de functie van 
modeltekeningen en prenten, inzicht te geven in de relatie ‘eigenhandigheid’ versus 
‘samenwerking’ met name op het gebied van de ondertekening.  
                                                           

165 Martens in Martens 1998, pp. 43-63 (hoewel het artikel de situatie behandelt in Brugge, wordt er 
tevens verwezen naar Antwerpen), met name p. 45 en p. 56. 
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De casus over de twee drieluiken met De aanbidding van de koningen in Detroit en 
Napels, die circa 10 jaar na het Reinhold-altaarstuk werden vervaardigd, speelt eveneens 
een belangrijke rol bij het bestuderen van de werkplaatsroutine en is tevens een illustratief 
voorbeeld van het belang van het onderzoek met IRR bij het beantwoorden van vragen 
over de relatie ‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’ of ‘origineel’ versus 
‘werkplaatskopie’. Bovendien biedt de bestudering van deze compositie een link met een 
belangrijk ander segment van Joos van Cleves atelier, namelijk de productie van 
kopiereeksen (zie hoofdstuk 4). 

 
 

2.1. Werken voorzien van Joos van Cleves zelfportret     
 
Inleiding 
De kern van Joos van Cleves oeuvre werd in de negentiende eeuw gevormd door de twee 
drieluiken met De dood van Maria in Keulen (Wallraf-Richartz-Museum) en München (Alte 
Pinakothek), die op basis van het onderwerp werden geclassificeerd onder de noodnaam 
Meester van de Dood van Maria (afb. 56-58). Hoewel de triptiek in Keulen was voorzien 
van een monogram, kon er tot ver in de negentiende eeuw geen kunstenaarsnaam aan 
worden gekoppeld (afb. 14). In 1894 ontcijferde Firmenich-Richartz het monogram en 
kort daarna werden de Meester van de Dood van Maria en de twee sleutelwerken in 
Keulen en München met Joos van Cleve in verband gebracht.166 Door een toenemende 
interesse in de vijftiende en zestiende-eeuwse kunst, werden de schilderijen van Van Cleve 
en zijn medewerkers in deze periode herontdekt. Het oeuvre van de kunstenaar werd 
spoedig uitgebreid met enkele andere schilderijen, waaronder het Reinhold-altaarstuk en 
het drieluik met De aanbidding van de koningen in Detroit die eveneens zijn voorzien van het 
monogram.167 In 1991 werd een vierde paneel met het kunstenaarsmonogram ontdekt in 
een Spaanse privé-collectie.168 Dit schilderij met Maria en Kind is een kleine variant naar de 
Linsky-Madonna in New York en biedt een link tussen de in opdracht vervaardigde werken 
en de serieproducten.   

Naast de gemonogrammeerde werken zijn vijf schilderijen (toegeschreven aan Van 
Cleve en atelier) voorzien van een man, die de beschouwer recht aankijkt. Hierdoor werd 
in het verleden al snel gesuggereerd dat het hier een geïntegreerde zelfportret van de 
kunstenaar betrof, een zogeheten crypto-portret.169 De identificatie van Joos van Cleves 
crypto-portretten is tot stand gekomen door vergelijking met het autonome zelfportret van 
de kunstenaar in Madrid (Thyssen-Bornemisza collectie, afb. 15), dat hij mogelijk maakte 
ter ere van zijn huwelijk met Anna Vijdts in 1519.170 Op dit portret heeft Joos van Cleve 
een rond gezicht. Zijn halflange krullende haren zijn roodbruin en gaan grotendeels schuil 
onder zijn zwarte hoofddeksel. De kunstenaar heeft grijze ogen, volle lippen en een ondiep 
kuiltje in zijn kin. Een schaduw onder de neus en onderlip tekent de mond sterk af, waarbij 
de bovenlip een duidelijke golving in het midden laat zien. Op het autonome portret in 
Madrid alsmede de andere schilderijen waarop Joos van Cleve zijn zelfportret schilderde, 
heeft hij veelal een ernstige uitdrukking: de mondhoeken hangen en de wenkbrauwen zijn 
licht gefronst. Het meest kenmerkende element van het gelaat is zijn aardappelneus.  

Het onderzoek met IRR naar de werken die zijn voorzien van een monogram of 
zelfportret, en in de zestiende eeuw naar alle waarschijnlijkheid met zekerheid als een 

                                                           

166 Firmenich-Richartz 1894. 
167 Het drieluik in Detroit bevond zich op dat moment in de kunsthandel (Berlijn, vanuit de 
Emden-collectie in Hamburg; Van Gelder-collectie in Ukkel). 
168 Nu in de collectie Theotokópoulos (kunsthandelaar) in Madrid. 
169 Białostocki 1955, pp. 121-129; Scailliérez 1991, pp. 62-64.   
170 Eisler 1989, pp. 186-189, p. 270 (kleurenreproductie).  



51 

product van Joos van Cleve werden beschouwd, biedt een mogelijkheid om een beeld te 
vormen van de gebruikte werkmethoden en toegepaste vormentaal, waarbij de volgende 
vragen centraal staan: bewijst de aanwezigheid van een monogram of zelfportret 
eigenhandigheid; is de ondertekening van de ‘gesigneerde’ werken gelijk en in hoeverre 
bieden de onderzoeksresultaten een basis voor verdere toeschrijving? 
 
In de literatuur worden negen zelfportretten van Joos van Cleve genoemd.171 Het vroegst 
gekende portret staat op het paneel met De opwekking van Lazarus van het Kalkar-altaarstuk 
(1505-1509), waaraan Joos van Cleve meewerkte onder leiding van zijn veronderstelde 
leermeester, Jan Joest (afb. 16). De kunstenaar continueerde de verwerking van crypto-
portretten nadat hij vrijmeester was geworden in Antwerpen in 1511. De twee panelen met 
De aanbidding van de koningen in Dresden zijn hier een goed voorbeeld van (afb. 17-18). Deze 
beide werken kunnen op basis van de schildertechniek en ondertekening met zekerheid 
aan Joos van Cleve worden toegeschreven (zie verder). De kunstenaar heeft zich hier, 
evenals in Kalkar, vereeuwigd als één van de buitenstaanders van de religieuze scène. Op 
beide panelen staat de schilder in de achtergrond en kijkt hij het beeldvlak uit. Op het 
paneel met De aanbidding van de koningen in Poznan (Museum Narodowe) staat eveneens een 
verondersteld zelfportret, maar deze identificatie is mijns inziens onjuist. De 
schilderstechniek van het gehele schilderij is niet overeenkomstig met de hand van de 
meester. De schaduwpartijen zijn aangesterkt met zwarte verf en de subtiele overgangen 
van licht naar donker (zo kenmerkend voor het werk van Joos van Cleve) ontbreken. 
Mogelijk is hier sprake van een werkplaatskopie. De figuur op het paneel in Poznan 
waarvan wordt vermoed dat het Joos van Cleve is, lijkt door zijn houding waarbij hij de 
beschouwer aankijkt en de plaats die hij inneemt als buitenstaander van het religieuze 
gebeuren op de voorgrond wel als portret te zijn bedoeld. Het is mogelijk dat het schilderij 
werd vervaardigd naar een verloren gegaan werk van Joos van Cleve waarop zijn 
zelfportret stond afgebeeld. In dit geval zou de gehele compositie van de meester zijn 
gekopieerd door een ateliermedewerker en werd het crypto-portret van Van Cleve evenals 
de andere elementen en figuren zoals de koningen, Maagd en Kind, overgenomen.172 
Bovendien wordt de identificatie van het veronderstelde portret bemoeilijkt door een grote 
overschildering in het gezicht van de figuur.  
 Eén van de meest opmerkelijke zelfportretten is dat van de kunstenaar als de 
Heilige Reinhold op het rechter buitenluik van het Reinhold-altaarstuk van 1516 (afb. 19, 
22). Joos van Cleve is op dit retabel niet langer een buitenstaander, die getuige is van een 
religieuze gebeurtenis, maar neemt een zeer dominante positie in. In plaats van een 
zelfportret van enkele centimeters hoog, zoals in Kalkar en de beide werken in Dresden is 
hier sprake van een (bijna) levensgrote weergave ten voeten uit. Ook zijn zelfportret op de 
predella met Het laatste avondmaal van het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs (Musée 
du Louvre) van circa 1525 is vrij groot in vergelijking met de zelfportretten op de panelen 
in Dresden en Kalkar en neemt evenals het portret op het Reinhold-altaarstuk een 
prominente plaats in. Joos van Cleve is aan de linkerzijde van het paneel ten halve lijve 
afgebeeld als bediende. Ervan uitgaande dat het retabel zich op een altaartafel bevond, 
kwam de beschouwer als het ware oog in oog te staan met Christus, zijn twaalf apostelen 
en met de schilder, Joos van Cleve.  

Een ander opzienbarende schilderij waarin Joos van Cleve zijn zelfportret heeft 
verwerkt is het paneel met de Heilige Lucretia in Zurich (Kunsthaus). Hand merkte de 
gelijkenis op tussen de gelaatstrekken van de vrouwelijke heilige en dat van de schilder, 
                                                           

171 Bialostocki 1955, p. 121-129; Scailliérez 1991, p. 62-64; Leeflang 2003. 
172 Ook de kleine Aanbidding van de koningen in Dresden werd inclusief het zelfportret van Joos van 
Cleve gekopieerd (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België). Deze kopie werd 
mogelijk door een schilder van buiten het atelier vervaardigd. 
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waarbij met name de aardappelneus overtuigend is.173 Hoewel Albrecht Dürer die zich als 
Christus vereeuwigde (New York, Metropolitan Museum of Art) en andere kunstenaars 
zich als de Heilige Lucas, zijn er voor zover mij bekend geen andere voorbeelden van een 
schilder die een verborgen zelfportret in de gedaante van een vrouwelijke heilige heeft 
geschilderd.174    

Naast de zeven werken met een (verondersteld) geïntegreerd zelfportret, worden in 
de literatuur nog twee autonome zelfportretten genoemd.175 Ten eerste het reeds 
genoemde paneel in Madrid (Thyssen-Bornemisza Collection) en ten tweede het schilderij 
in Hampton Court. Op dit laatste schilderij heeft de afgebeelde man een lange baard, 
waardoor een vergelijking met de andere werken wordt bemoeilijkt. Daarbij is de figuur 
mogelijk ouder en is het schilderij in Hampton Court grotendeels overschilderd.176 
Friedländer dateerde het werk rond 1540.177 Zoals reeds opgemerkt in de inleiding van dit 
proefschrift, maakte één van de gebroeders Wiericx in 1572 een gravure naar dit schilderij 
voor het boek van Lampsonius met daaronder de vermelding dat ‘Joos van Cleves kunst 
en deze van zijn zoon hem gelukkig had gemaakt mits hij zijn gezonde verstand had 
behouden’. Door misinterpretatie van deze woorden ontstond grote verwarring omtrent de 
identiteit van Joos en Cornelis van Cleve. Het portret in Hampton Court werd in verband 
gebracht met Sotte Cleef en wordt mijns inziens foutief geïdentificeerd met Joos van 
Cleve. Evenals Hand ben ik geneigd in deze figuur Cornelis van Cleve te zien.178  
 
Het onderzoek met IRR naar de crypto-portretten 
De vergelijking tussen de ondertekening en het verfoppervlak van de crypto-portretten 
biedt nieuwe inzichten in Joos van Cleves aandeel binnen de werkplaatsproductie en zijn 
werkmethoden. Bovendien zal worden aangetoond dat de geïntegreerde zelfportretten van 
de kunstenaar en de ondertekening ervan een bijdrage kunnen leveren aan de 
toeschrijvingproblematiek. Eerder veronderstelden auteurs dat de portretten 
functioneerden als een soort signatuur en dat Joos van Cleve de integratie reeds in het 
eerste stadium voorbereidde.179 Het onderzoek met IRR geeft echter aan dat de 
werkelijkheid complexer is.  

Tijdens de restauratiewerkzaamheden van 1961-1963 werden verschillende 
infraroodfoto’s gemaakt van de geschilderde luiken van het Kalkar-altaarstuk, waaronder 
ook een opname van het zelfportret van Joos van Cleve (afb. 16).180 Bovendien 
onderzochten Van Asperen de Boer, Faries en Van den Brink enkele panelen van het 
altaarstuk met IRR in 1995. Het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs werd eveneens 
bestudeerd met IRR voor de Joos van Cleve-tentoonstelling in 1991, maar het materiaal 
werd niet gepubliceerd of beschikbaar gesteld. Informatie over de ondertekening van dit 
portret is gebaseerd op de bestudering met het blote oog en een loep van de 
                                                           

173 Hand 2004, p. 47 (afb. 42, op p. 48). 
174 Dürer als Christus: Salvator Mundi, New York, Metropolitan Museum of Art, Friedsam-collectie 
(inv. 32.100.64).  
175 Een tiende portret dat in verband wordt gebracht met Joos van Cleve is dat op het paneel met 
De legende van de Heilige Victor dat wordt toegeschreven aan Bartholomeus Bruyn (Keulen, Wallraf-
Richartz-Museum). Joos van Cleve staat samen met Bruyn aan de linkerzijde van het schilderij 
onder een loggia. Beoordelend aan de hand van de fotoreproductie was Bruyn verantwoordelijk 
voor de beide portretten en portretteerde hij zijn vriend en collega, Joos van Cleve. In dit geval is 
geen sprake van een zelfportret van Joos van Cleve. Van Cleve heeft in tegenstelling tot de andere 
werken geen ernstige uitdrukking, maar werd door Bruyn lachend vereeuwigd. 
176 Campbell 1985, pp. 22-32. 
177 Hand 2004, fig. 117A, p. 108 en cat. nr. 100, p. 175; Friedländer 1972, pp. 40, 72. 
178 Hand 1978, p. 15-16; Hand 2004, p. 109 (en tevens mondeling 15 maart 2002). 
179 Białostocki 1972, p. 191. 
180 Infraroodfoto’s gepubliceerd door Willemsen 1967. 
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ondertekening, die zichtbaar is door de verflagen heen en op de summiere beschrijving van 
de ondertekende lay-out door Scailliérez in de tentoonstellingscatalogus van 1991. De 
ondertekening van de crypto-portretten op de twee Aanbiddingen in Dresden werd 
bestudeerd in 1998 en die van het Reinhold-altaarstuk in 2001.  

 
In het voorjaar van 1506 werd Jan Joest gecontracteerd om de geschilderde luiken van het 
Kalkar-altaarstuk te voltooien, mogelijk omdat zijn voorganger, Meester Matheus was 
overleden. Zoals reeds is opgemerkt in het eerste hoofdstuk, mag worden aangenomen dat 
Joos van Cleve (en ook Bartholomeus Bruyn, waarvan wordt vermoed dat hij tezamen met 
Van Cleve werd opgeleid), Jan Joest assisteerde bij de vervaardiging van het altaarstuk.181 
Hoewel Van Cleve niet bij naam wordt genoemd als de assistent van Joest in de 
archiefstukken betreffende dit retabel is de kunstenaar in portret op één van de 
geschilderde panelen van het hoogaltaar afgebeeld.182 De infraroodfoto van het portret op 
het Kalkar-altaarstuk toont aan dat niet het gezicht van Van Cleve in de ondertekenfase 
was voorzien, maar dat van een vrouw mogelijk Martha, de zuster van Lazarus (afb. 16).183 
Met enkele contourlijnen zijn de vorm van haar gezicht en het hoofddeksel voorbereid. De 
positie van het hoofd is in de ondertekening meer frontaal weergegeven dan het 
geschilderde gezicht van Joos van Cleve, dat driekwart naar links is gedraaid.  

Naast het portret van Van Cleve vertonen ook andere figuren op de luiken van 
Kalkar-altaarstuk karakteristieke gelaatstrekken. Zij kijken het beeld uit en staan allen 
buiten de religieuze voorstellingen die zich voornamelijk op de voorgrond afspelen. Dit 
doet vermoeden dat er meerdere portretten op de geschilderde luiken van het retabel 
werden geïntegreerd. Zoals Schollmeyer schreef in haar artikel over het portret van 
Jacobus de Ridder in het Kalkar-altaarstuk, is de vrouw met de witte hoofddoek op het 
paneel met Christus voor Pilatus mogelijk een tijdgenoot van Jan Joest (afb. 3).184 De vrouw is 
volgens anekdotes de echtgenote van de plaatselijke bakker. De auteur benadrukte terecht 
dat: ‘Such anecdotes can not be taken as facts, but they do often contain a grain of truth. 
In this case the story certainly demonstrates that even viewers of earlier times recognized 
certain figures in the paintings as portraits.’ 

Intrigerend is dat sommige portretten zijn voorbereid, andere niet.185 De 
portretachtige figuur aan de rechterkant van het paneel met Christus voor Pilatus is evenals 
Joos van Cleve gewijzigd in een andere figuur (afb. 4). Zijn puntige neus en kin zijn in het 
verfoppervlak ronder van vorm en ook zijn hoed was eerst anders voorbereid. Er zijn 
echter ook portretten die doen vermoeden dat zij vanaf het begin zijn voorbereid, zoals de 
man aan de rechterkant met het blonde haar en de rode hoed in de Ecce Homo, die vaak 
wordt geïdentificeerd als Jan Joest.186 In vergelijking met de ondertekening lijkt de 
kunstenaar in veel figuren in verf bewust veranderingen te hebben aangebracht. Bovendien 
zijn er tevens figuren over andere personen heen geschilderd, zoals in het paneel met 

                                                           

181 Over de relatie Jan Joest, Bartolomeus Bruyn en Joos van Cleve, onder meer: Hand 2000; 
Schollmeyer 2004. 
182 Klamt 1999, pp. 415-443.   
183 Deze infraroodfoto is onder andere gepubliceerd in het artikel van Białostocki  (1955), Gorissen 
(1972) en in de dissertatie van Wolff-Thomassen (1997).   
184 Schollmeyer 2002, p. 8 (noot 14).  
185 Voor het IRR-materiaal van het Kalkar-altaarstuk gaat mijn dank uit naar Van Asperen de Boer, 
Van den Brink, Wolters en Faries, die het werk hebben onderzocht in 1995. 
186 Gorissen 1972, p. 201 (noot 99); Wolff-Thomassen veronderstelde dat de man rechts van de 
boom op het paneel met De opwekking van Lazarus Jan Joest is (Wolff-Thomassen 1997); Hand 
schrijft in zijn artikel over de relatie tussen Jan Joest en Joos van Cleve en Bartolomeus Bruyn, dat 
‘there is no way of knowing if Jan Joest included his own self-portrait among the many portraits in 
the Kalkar panels’ (Hand 2000, p. 145, noot 15). 
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Christus voor Pilatus, waar veel wijzigingen zoals onder meer de repositionering van 
verscheidene gezichten, in het eigenlijke verfstadium zichtbaar zijn (afb. 3-4). 

Na de werkzaamheden in Kalkar bleef Joos van Cleve zijn zelfportret verwerken in 
schilderijen, die hij in Antwerpen vervaardigde. De zelfportretten in de twee panelen met 
de grote - en kleine Aanbidding van de koningen (beide in Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen) zijn vaak aangehaald in de literatuur.187 De opdrachtgever van de 
kleine Aanbidding van de koningen is onbekend. Op basis van stilistische aspecten wordt het 
paneel rond 1515 gedateerd. Deze kunsthistorische datering wordt bevestigd door het 
onderzoek met dendrochronologie, die een meest aannemelijke ontstaansdatum van 1517 
of later geeft (zie hoofdstuk 5). Op de kleine Aanbidding staat de kunstenaar rechts van het 
midden in de achtergrond afgebeeld (afb. 17). Hij wordt vergezeld door twee andere 
mannen. De drie figuren aanschouwen van achter een halfhoog muurtje de aanbidding van 
het Christuskind. Van Cleve kijkt als enige van de afgebeelde personen de beschouwer 
recht aan. Tijdens het IRR-onderzoek kwam een schetsmatige met een droog materiaal 
aangebrachte ondertekening aan het licht die de volledige compositie in detail vastlegde.188 
Met contourlijnen werden de hoofdvormen aangeduid en door middel van arceringen 
werden schaduwpartijen en volume gecreëerd. De ondertekenfase werd vrij nauwkeurig 
nagevolgd in verf met uitzondering van het zelfportret (afb. 17). De positie van het portret 
van de kunstenaar werd namelijk drastisch gewijzigd. In de ondertekening is het hoofd 
enigszins naar links gedraaid, terwijl het gezicht in het uiteindelijke schilderij driekwart naar 
rechts werd geschilderd. Ook de vorm van het gezicht werd veranderd; in de 
ondertekening was het hoofd smaller en heeft de figuur een spitsere neus dan op het 
geschilderde portret. Doordat de ondertekende achtergrondfiguur overeenkomt met de 
manier waarop de andere, meer stereotype mannen op het paneel zijn voorbereid, kan 
worden geconcludeerd dat Joos van Cleve hoogstwaarschijnlijk geen zelfportret had 
gepland tijdens het ondertekenstadium, maar dat hij zichzelf pas op het laatste moment 
aan de compositie heeft toegevoegd.189  

De grote Aanbidding van de koningen werd hoogstwaarschijnlijk besteld door de 
Italiaan Oberto de Lazario Cattaneo voor de Chiesa di San Luca di Albaro in Genua en 
kwam mogelijk enkele jaren na de kleine Aanbidding rond 1517-1518 tot stand.190 Van Cleve 
staat links van het midden in de achtergrond achter een muurtje (afb. 18). Hij draagt 
evenals op de kleine Aanbidding een donkere mantel, die werd afgezet met een bruine 
bontkraag, en heeft op het hoofd een zwart hoofddeksel. Zoals ook op het paneel met De 
opwekking van Lazarus (Kalkar-altaarstuk) en de kleine Aanbidding is de kunstenaar een 
buitenstaander van de religieuze gebeurtenis en kijkt hij het schilderij recht uit. De 
compositie van de grote Aanbidding werd, zoals reeds opgemerkt, gedetailleerd voorbereid 
in de fase van de ondertekening. De vlotte en trefzekere ondertekening werd aangebracht 
                                                           

187 Mayer-Meintschel 1966, pp. 14-16. De auteur noemt de twee zelfportretten niet in de tekst, 
maar er zijn wel twee details met de portretten afgebeeld (fig. 17 and 19). Friedländer 1972, nrs. 27-
28; Mayer-Meintschel in Walther 1992, pp. 38, 146-147.     
188 Het onderzoek met IRR werd op 2 maart 1998 uitgevoerd door Molly Faries, Peter van den 
Brink, Uta Neidhardt, Christoph Schölzl en Rob van der Meijde met de apparatuur van het RKD 
(zie voor verdere specificaties: Bijlage 1). 
189 De infraroodfoto van de voorstelling met De opwekking van Lazarus (Kalkar-altaarstuk, 
Nicolaikirche, Kalkar) waarop Joos van Cleve eveneens zijn zelfportret schilderde en de 
bestudering met IRR van de grote Aanbidding in Dresden, tonen aan dat de kunstenaar vaker een 
zelfportret toevoegde in het laatste stadium. In de genoemde werken werd het zelfportret over een 
andere – in de ondertekening voorbereide – figuur geschilderd (Leeflang 2003a, p. 175-182, afb. 1-
4). Hand 2004, pp. 15-16, fig. 4 (IR-foto van Van Cleves portret op het Kalkar-altaarstuk); Wolff-
Thomassen 1997, p. 115-340 (IR-foto, Kalkar); Gorissen 1973, pp. 149-206 (IR-foto, Kalkar); 
Bialostocki 1955, pp. 121-129 (IR-foto, Kalkar). 
190 Cavelli Taverso 2003, p. 25; Parma in Simonetti/ Zanelli 2003a, p. 136. 
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met een penseel en een vloeibaar medium en bestaat, evenals in de kleine Aanbidding uit 
contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen in verschillende richtingen voor 
schaduw en volume. Met uitzondering van enkele zwarte hoofddeksels en de donkere 
mantel van Dominicus kon de ondertekening eenvoudig zichtbaar worden gemaakt met 
IRR.191  

De belangrijkste wijziging in de grote Aanbidding van de koningen is in het zelfportret 
van Joos van Cleve. Deze werd over een ondertekende man met een baard geschilderd, die 
hoogstwaarschijnlijk was bedoeld als een standaard achtergrondfiguur en toeschouwer van 
het gebeuren op de voorgrond (afb. 18). Behalve zijn gezicht is ook de boord van zijn 
hemd gewijzigd. In de ondertekening was het hemd geopend, terwijl deze in de 
gerealiseerde fase een ronde halsopening heeft. De bebaarde man in de ondertekening is 
op dezelfde wijze voorbereid als de andere stereotype manfiguren, zoals de Heilige Lucas 
op de voorgrond, die wordt gekenmerkt door een extreme precisie (afb. 20). Deze 
stereotype mannen, het portret van de opdrachtgever uitgezonderd, vertonen in de 
ondertekening zeer veel expressie door het gebruik van kronkelige lijnen die de aderen in 
de slaap, wallen onder de ogen, de jukbeenderen en plooien in de hals aanduiden. De 
handen worden niet enkel aangeduid met contourlijnen, zoals wel in veel andere werken 
van Van Cleve, maar ook de gewrichten, nagels en huidplooien zijn aangegeven (afb. 32).  

Een vergelijking tussen het zelfportret en het portret van de opdrachtgever aan de 
linkerkant van het paneel toont aan dat Joos van Cleve voor portretten naar het leven in 
regel een andere werkwijze hanteerde (afb. 21, zie ook hoofdstuk 3). Met slechts enkele 
lijnen werd de vorm van het hoofd van de stichter en de positie ervan aangegeven. In de 
ondertekening was het hoofd van de opdrachtgever iets kleiner gepland en met een 
schetsmatig lijntje werd de mond aangeduid. De vergelijking tussen het stichterportret met 
het zelfportret van de kunstenaar toont aan dat Joos van Cleve zichzelf wederom niet in de 
fase van de ondertekening had voorzien.  

In het eerste hoofdstuk is het Reinhold-altaarstuk al enkel malen aangehaald, maar 
ook in dit onderdeel over de crypto-portretten speelt het werk een zeer belangrijke rol. 
Zoals gezegd, werd het retabel in 1516 geplaatst in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Gdańsk.192 Het werd besteld door de broederschap van de Heilige Reinhold (waarover 
meer in hoofdstuk 3) en heeft een gebeeldhouwd binnenwerk en dubbele geschilderde 
luiken door Joos van Cleve en zijn atelier. Op het rechter buitenluik staat de Heilige 
Reinhold, die met zijn 141 cm een uitzonderlijk grote figuur is (afb. 22). Białostocki 
herkende in deze heilige het gezicht van de kunstenaar.193 Opvallend is dat dit het enige 
zelfportret is op een werk dat tevens is gesigneerd met het IvaB-monogram. Daarnaast 
heeft Joos van Cleve zich niet als achtergrondfiguur afgebeeld, maar als één van de twee 
heiligen die zichtbaar zijn als het altaarstuk is gesloten.194 De luiken waren 
hoogstwaarschijnlijk enkel geopend op zon- en feestdagen, waardoor Joos van Cleves 
gezicht vaak zichtbaar moet zijn geweest.  

De kunstenaar in de gedaante van de Heilige Reinhold kijkt de beschouwer recht 
aan. In vergelijking met de zelfportretten op de twee aanbiddingscènes in Dresden en het 
paneel in Kalkar is de houding van het gezicht op het rechter buitenluik van het Reinhold-
altaarstuk meer frontaal. De ondertekening van de buitenluiken met de Heilige Johannes de 
Doper en de Heilige Reinhold werd aangebracht met een droog materiaal. Het gezicht van de 
Heilige Reinhold is aangegeven met enkele schetsmatige lijnen voor de schaduw en 
contouren voor de vorm van het gezicht (afb. 19). Op zijn kaak zijn een paar krulletjes 
voorbereid, mogelijk voor een baard. De ondertekening op de buitenluiken heeft een ander 
                                                           

191 De zwarte hoofddeksels van de Heilige Lucas, de stichter en Joos van Cleve. 
192 Hand 1978, p. 92-106; Szmydki 1986, pp. 23-73.   
193 Białostocki  1955. 
194 Idem, p. 122. 
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karakter dan de zeer gedetailleerd ondertekende Antwerps Maniëristische binnenluiken die 
hoofdzakelijk werden voorbereid met een vloeibaar medium (zie verder). Dit kan worden 
verklaard aan de hand van het gebruikte ondertekenmateriaal, de afmeting van de 
afgebeelde figuren en de functie. Een droog materiaal leent zich uiteraard beter voor een 
schetsmatige aanpak; terwijl een ondertekening die werd aangebracht met een penseel een 
definitiever karakter heeft. De figuren op de binnenluiken zijn circa 10 cm hoog terwijl de 
twee heiligen op de buitenluiken (bijna) levensgroot zijn. Bovendien wees Białostocki in 
1955 reeds op een kwaliteitsverschil tussen de buiten- en binnenluiken: ‘These two figures 
[of John the Baptist and Saint Reinhold] were always considered as the best part of the 
altar and the only ones which had so far been reproduced. The Passion scenes are not 
good enough for the artist himself, the master’s workshop must have had a great share in 
painting them’.195 Zoals de auteur aangeeft, werd Van Cleve in de binnenluiken 
hoogstwaarschijnlijk bijgestaan door assistenten, terwijl de buitenluiken grotendeels 
eigenhandig werden uitgevoerd. De losse, schetsmatige ondertekening van de Heilige 
Reinhold en de Heilige Johannes de Doper vertoont veel overeenkomsten met andere 
werken waarvan ik vermoed dat deze door Joos van Cleve werden voorbereid, zoals het 
paneel met Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel (afb. 12), de triptiek met De 
kruisiging in Napels (afb. 35, 38, 66-67), Maria met slapend Kind in Praag, de zijpanelen van de 
triptiek met De kruisafneming in Edinburgh (afb. 70), maar ook de beide aanbiddingscènes in 
Dresden (afb. 17-18, 20, 33). In tegenstelling tot de binnenluiken was het wellicht niet 
nodig om de ondertekening in een droog materiaal over te trekken met een vloeibaar 
medium om op deze wijze het werk van de assistenten te vereenvoudigen (zie verder). Joos 
van Cleve ondertekende en schilderde de buitenluiken immers hoogstwaarschijnlijk zelf.  
 In het geval van de Heilige Reinhold is het niet geheel duidelijk of de kunstenaar 
reeds in de fase van de ondertekening zijn zelfportret voorzag. Het gezicht van Johannes 
de Doper is op dezelfde manier ondertekend als Reinhold. Hieruit zo kunnen worden 
geconcludeerd dat de Heilige Reinhold niet als zelfportret werd voorbereid. Nochtans 
dient te worden benadrukt dat het hier minder duidelijk is dan bij de drie eerder genoemde 
voorbeelden waarbij de kunstenaar zijn gezicht over een geheel ander ondertekende figuur 
schilderde.196 
 
Zelfportretten en ondertekening als middel tot toeschrijving 
De ondertekening in de grote en de kleine Aanbidding van de koningen is ondanks het gebruik 
van een verschillend ondertekenmateriaal gelijk.197 De wijze waarop de kunstenaar de 
hoofdvormen aanduidt met trefzekere en elegante contouren en vervolgens met arceringen 
schaduw en volume creëert, is een terugkerend element. De manier waarop de handen 
worden voorbereid is eveneens kenmerkend. Met een contourlijn worden de lange, slanke 
vingers aangegeven en de lijn tussen duim en wijsvinger is opvallend lang (zie afb. 36, 38, 
40). De mannen worden uitvoerig en gedetailleerd voorbereid, terwijl de tekening in het 
gezicht van de vrouwen (zoals de Maagd Maria) vaak beperkt is gebleven tot een contour 
voor het gezicht en een minimale aanduiding voor neus, ogen en mond. Hoewel de 
ondertekening van de buitenluiken met Johannes de Doper en de Heilige Reinhold van het 
Reinhold-altaarstuk schetsmatiger is (mogelijk door het formaat), werd deze mijns inziens 
wel door dezelfde hand uitgevoerd als de twee Aanbiddingen in Dresden.  

                                                           

195 Idem, p. 121. 
196 Er moet echter eveneens worden benadrukt, dat het zelfportret als de Heilige Reinhold veel 
groter is en dat het gezicht meer frontaal is afgebeeld, dan de andere drie behandelde zelfportretjes 
in driekwart houding.  
197 De grote Aanbidding werd voorbereid met een vloeibaar en de kleine Aanbidding met een droog 
materiaal. 
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De twee panelen met de Aanbidding van de koningen in Dresden en het Reinhold-
altaarstuk zijn aan het begin van Joos van Cleves oeuvre te plaatsen. Het Santa Maria della 
Pace-altaarstuk in Parijs (Musée du Louvre), waaraan de linkerkant van de predella 
eveneens Joos van Cleves zelfportret staat afgebeeld, werd waarschijnlijk rond 1525 
geproduceerd. IRR-opnames van dit altaarstuk waren (zoals opgemerkt) niet voorhanden. 
Desondanks wees de bestudering met het blote oog uit dat ook dit werk naar alle 
waarschijnlijkheid grotendeels eigenhandig werd vervaardigd. De ondertekening van de 
predella is met het blote oog waarneembaar door de verflagen heen en bestaat uit vlot 
opgezette en trefzekere contourlijnen en arceringen. De ondertekening vertoont veel 
overeenkomsten met onder meer de twee Aanbiddingen in Dresden. Bovendien schreef 
Scailliérez in de catalogusnotitie van het Santa Maria della Pace-altaarstuk dat de 
ondertekening overeenkomt met die van de eigenhandige werken met De kruisiging en De 
annunciatie in New York.198  

Ervan uitgaande dat geen enkele andere geregistreerde kunstenaar, behalve Joos 
van Cleve in het atelier werkzaam was in de periode van circa 1515 tot 1525 (Claes van 
Brugge vertrok in 1516) waarbinnen de behandelde schilderijen met de geïntegreerde 
zelfportretten kunnen worden geplaatst, moet de gelijksoortige ondertekening van zijn 
hand zijn. Vandaar dat deze werken een goede referentie zijn voor een toeschrijving aan 
Joos van Cleve op basis van de ondertekening. 

 
Conclusie 
Door middel van het onderzoek met IRR kan de zelfportrettraditie van Joos van Cleve 
worden benaderd vanuit het schilderproces. Drie van de vier onderzochte zelfportretten 
zijn met zekerheid bewuste toevoegingen in een later verfstadium en werden niet vanaf het 
begin gepland. De portretten werden immers over andere ondertekende figuren 
geschilderd. Het eerste zelfportret schilderde Joos van Cleve op het Kalkar-altaarstuk 
onder leiding van Jan Joest, maar nadat hij in 1511 vrijmeester was geworden in 
Antwerpen bleef hij zijn zelfportret integreren. De werksituatie in het atelier van Jan Joest 
is mogelijk de plek, waar hij bekend werd gemaakt met deze praktijk.  

Het schilderen van zelfportretten en de toevoeging van kunstenaarsmonogrammen 
wordt veelal verklaard vanuit het meer zelfbewust worden van kunstenaars. Dat deze 
praktijk vanaf het einde van de vijftiende eeuw op gang kwam, blijkt uit de kopergravure 
met Het zelfportret van Israhel vom Meckenem met zijn vrouw Ida.199 Deze prent is het vroegst 
gekende autonome en gesigneerde zelfportret van een kunstenaar en werd rond 1490 
vervaardigd.200 Ook het integreren van crypto-portretten in religieuze stukken was een 
vaker voorkomende fenomeen. Zo voegde Albrecht Dürer zijn zelfportret toe aan 
meerdere werken, zoals de Rozenkrans-Madonna in Praag (Narodni Gallery).201 Maar ook de 
in Antwerpen werkzame Meester van Frankfurt voegde zijn zelfportret toe aan zes 
mogelijk in opdracht vervaardigde altaarstukken, waaronder Het Schuttersfeest (Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten), Het altaarstuk met de heilige Maagschap 
(Frankfurt, Historisches Museum) en het Watervliet-altaarstuk (Watervliet, Onze-Lieve-
Vrouwekerk).  

                                                           

198 Scailliérez vergeleek het IRR-materiaal van het Santa Maria della Pace-altaarstuk met de IRR-
montages gepubliceerd door Ainsworth (Ainsworth 1983). Daarbij gaat mijn dank uit naar 
Scailliérez voor het delen van haar kennis met mij inzake de ondertekening van het retabel 
(mondeling: Genua, 13 maart 2003). 
199 Israhel van Meckenem werd circa 1450 geboren en stierf in 1503 te Bocholt. Afbeelding van het 
zelfportret met vrouw: Borchert 2000, p. 35, afb. 14. 
200 Koerner in Bartrum 2002, p. 24.  
201 Over de Rozenkrans-Madonna: Kotková 2006. 



58 

In studies betreffende de integratie van zelfportretten van kunstenaars wordt 
uiteraard veelal getracht na te gaan welke functie een dergelijk portret had. Ook in dit geval 
is deze vraag van belang: waarom voegde Joos van Cleve zijn zelfportretten toe en waarom 
bereidde hij deze portretten niet voor in de fase van de ondertekening? Het lijkt alsof de 
kunstenaar zijn zelfportret en monogram vooral aan werken toevoegde die waren besteld 
door belangrijke opdrachtgevers. Het vroegst gekende portret is aangebracht op het 
Kalkar-altaarstuk dat werd vervaardigd voor de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap in 
Kalkar; de grote Aanbidding voor de Chiesa di San Luca di Albaro in Genua en het 
Reinhold-altaarstuk voor de Reinhold-broederschap in Gdańsk. Het drieluik met De dood 
van Maria (Keulen, München), dat is voorzien van een monogram, was besteld door de 
zeer gerenommeerde familie Hackeney uit Keulen (zie hoofdstuk 3) en misschien wijst de 
toevoeging van een zelfportret in de kleine Aanbidding van de koningen (Dresden) erop dat 
het eveneens werd vervaardigd voor een openbaar gebouw en voor een belangrijke 
opdrachtgever.202 Op basis van de hoge kwaliteit, afmetingen en de aanwezigheid van drie 
wapenschilden op de halsband van de hond op het rechterbinnenluik van beide drieluiken 
met De aanbidding van de koningen in Detroit en Napels – waarbij Detroit tevens is voorzien 
van het monogram-, kan worden vastgesteld, dat het ook in dit geval om werken gaat, die 
werden besteld (zie verder).203  

Belangrijke en prestigieuze opdrachten lijken te bewijzen dat Joos van Cleve een 
goede reputatie had als schilder. De verwerking van zijn zelfportret en het monogram op 
deze panelen kan worden geïnterpreteerd als een uiting van Joos van Cleves zelfbewustzijn 
als kunstenaar en zijn sociale positie in het zestiende-eeuwse Antwerpen. Wellicht was het 
zelfportret, evenals het monogram, een soort signatuur, zoals in de oudere literatuur reeds 
werd verondersteld. Białostocki vermoedde dat Joos van Cleve zijn zelfportret verwerkte 
in de figuur van de Heilige Reinhold om aan te tonen dat: ‘his creative power (was) 
permitting him to leave his collaborators in the shadow – the still mediaeval wood-carvers, 
workmen, unconscious of the new conception of art and the artist’s rights’.204 Of dit ook 
                                                           

202 Deze veronderstelling wordt wellicht ondersteund door een kopie naar deze compositie die 
buiten de werkplaats van Van Cleve, maar hoogstwaarschijnlijk wel in Antwerpen, werd 
vervaardigd: Marcellus Coffermans (?), De aanbidding van de koningen, inv. nr. 566, afm. 81 x 65, 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Onderzocht met IRR door Faries, 
Leeflang en Meuwissen op 21 maart 2001 met IU-apparatuur (zie Bijlage 1. Lijst met onderzocht 
werken).     
203 Twee van de drie afgebeelde schilden op de Detroit een Naples Aanbidding zijn geïdentificeerd: 
Het middelste is het wapen van het hertogdom Cleve en graafschap Mark, de rechter met de 
dubbele adelaarskop van het Heilige Roomse Rijk en de linker met een blauw anker op een wit of 
geel schild is onbekend (Hand 2004, p. 81). Aangezien deze wapenschilden op beide drieluiken 
voorkomen, vermoed ik dat zowel het werk in Napels als de triptiek in Detroit met het monogram 
voor dezelfde opdrachtgever zijn vervaardigd. Dit was niet ongebruikelijk: Joos van Cleve maakte 
immers ook twee drieluiken met De dood van Maria voor de gebroeders Nicasius en Georg 
Hackeney uit Keulen. De wapenschilden van het hertogdom Cleve en graafschap Mark en het 
schild met de adelaar op de drieluiken in Napels en Detroit verwijzen naar alle waarschijnlijkheid 
naar een opdrachtgever uit de regio Mark en Cleve, waar Joos van Cleve of zijn familie ook 
vandaan kwam. Bovendien had de opdrachtgever mogelijk ook connecties met het hof. Families 
maakten vaak gebruik van Keizerlijke en Koninklijke wapens (het schild met de adelaar met 
dubbele kop) om hun relatie met het hof te benadrukken. Zo is de façade van het woonhuis van 
Joos van Cleves opdrachtgevers Nicasius en Georg Hackeney in Keulen voorzien van hun eigen 
wapenschilden, maar tevens van die van het Spaanse en Bourgondische Hof (zie hoofdstuk 3). 
Welke functie de opdrachtgever van de drieluiken in Napels en Detroit bekleedde is onduidelijk, en 
meer onderzoek naar de wapens en dan in het bijzonder naar het schild met het anker is gewenst. 
Op dit moment is het immers onduidelijk of dit wapen verwijst naar de scheepvaart of naar de 
naam van de familie. 
204 Białostocki 1955, p. 124. 
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werkelijk het geval is, is onmogelijk vast te stellen. De gebeeldhouwde scènes omvatten 
immers het belangrijkste gedeelte (de centrale voorstellingen) van het interieur. De keuze 
van de kunstenaar voor de Heilige Reinhold om zichzelf te vereeuwigen is opmerkelijk.205 
Reinhold was immers de patroonheilige van de broederschap en de kapel, en daarmee de 
belangrijkste voorgestelde figuur op het altaarstuk. Naast het Kalkar-altaarstuk is het 
Reinhold-altaarstuk het enige gesneden retabel met geschilderde luiken waaraan Joos van 
Cleve werkte. In het eerste was hij medewerker en in het tweede het hoofd van het 
uitvoerende schilderatelier. Aangezien de opdrachtdocumenten inzake het Reinhold-
altaarstuk niet bewaard zijn gebleven, is het onbekend of Joos van Cleve eveneens de 
aannemer (zoals zou kunnen worden verondersteld) was van het gehele retabel. Uit 
contracten inzake andere Antwerpse retabels is gebleken dat er over het algemeen één 
kunstenaar werd benaderd, die vervolgens de andere uitvoerende ateliers samenbracht. 
Indien Joos van Cleve de aannemer was, droeg hij de verantwoordelijk voor de 
geschilderde luiken, de beelden, de lijst en de polychromie. Een dergelijke positie was 
dermate belangrijk voor een kunstenaar dat het wellicht een verklaring kan zijn voor de 
prominente plaats van zijn zelfportret als de Heilige Reinhold op het rechter buitenluik en 
de aanwezigheid van zijn monogram op de voorstelling met Het laatste avondmaal op de 
binnenluiken. Naast deze hypothese, wijst ook Hand op de sociale positie van de 
kunstenaar: ‘Joos van Cleve in the guise of Saint Reinhold was thus symbolic of the artist 
as an isolated individual struggling for his mediaeval guild system…That Joos presented 
himself as Saint Reinhold and not in the lesser role of assistant or onlooker speaks directly 
to a new conception of the artist and the increasing separation of “genius” from 
craftsmanship’.206  

Een ander belangrijk aspect is de rol van de opdrachtgever. De werken voorzien 
van een zelfportret zijn immers hoogstwaarschijnlijk allemaal besteld. Zowel op de werken 
waar Joos van Cleve zichzelf als achtergrondfiguur vereeuwigde als de schilderijen waar hij 
een meer prominente plaats inneemt, is hij duidelijk herkenbaar als buitenstaander van de 
religieuze voorstelling. Doordat hij vaak als enige figuur de beschouwer aankijkt, is hij een 
opmerkelijke verschijning, die de nodige aandacht trekt. Een dergelijk element lijkt 
ondenkbaar zonder de toestemming van de opdrachtgevers en deze moeten dan ook geen 
bezwaar hebben gehad tegen een signatuur in de vorm van een zelfportret. Of de crypto-
portretten enkel van belang waren voor Joos van Cleve om aan te tonen dat hij de 
verantwoordelijke kunstenaar was van een belangrijke opdracht of dat de aanwezigheid van 
het geïntegreerde zelfportret tevens waarde had voor de opdrachtgevers is onbekend.  

Aangezien Joos van Cleve in ieder geval bij drie van de vier werken zijn zelfportret 
toevoegde in het laatste stadium, moet tevens een andere hypothese naar voren worden 
gebracht, die inzicht biedt in de relatie tussen de meester en zijn medewerkers 
(‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’).207 Het grote formaat, de complexiteit van de 
voorstellingen (veelal voorzien van een groot aantal figuren) en de hoeveelheid bewaard 
gebleven werken doen vermoeden dat Joos van Cleve vaak een beroep deed op assistenten 
bij de vervaardiging van zijn opdrachten. De mate van het aandeel van deze 
werkplaatsassistenten verschilt per opdracht. In sommige werken, zoals wellicht de twee 
Aanbiddingen in Dresden, die uitblinken in schildertechnische details zoals de realistische 
weergave van materialen en de subtiele dieptewerking in de gezichten door middel van 
verschillende glacislagen over elkaar (kenmerkend voor de meester), bleven de 
werkzaamheden van de medewerkers beperkt tot voorbereidende klussen (pigmentmalen, 
                                                           

205 Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat de Heilige Reinhold een onbekende heilige was in 
de Nederlanden. Hierdoor was er mogelijk bij Joos van Cleve geen prototype voor deze figuur 
bekend.  
206 Hand 1978, p. 97. 
207 Inzake de relatie tussen origineel en kopie, zie onder meer: Dijkstra 1990. 
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onderschildering); terwijl in andere schilderijen, zoals het drieluik met De aanbidding van de 
koningen in Detroit en de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk, waarbij veel figuren 
zijn opgebouwd uit één of twee verflagen, de verfstreken veel grover zijn en de detaillering 
beperkt is, de medewerkers verantwoordelijk waren voor het inschilderen van de 
ondertekening. Wellicht wachtte de kunstenaar tot het laatste moment om te zien of hij 
tevreden was met het eindresultaat van zijn atelier en pas dan voegde hij zijn portret of 
monogram toe. Hoewel de werken voorzien van een zelfportret of monogram van een 
zeer hoge kwaliteit zijn, wat betreft de ondertekening en het verfoppervlak, is de 
aanwezigheid van een dergelijk ‘signatuur’ geen doorslaggevend bewijs voor 
eigenhandigheid in de moderne zin van het woord. Het is immers onmogelijk om vast te 
stellen of Joos van Cleve de werken vanaf de grondering tot aan het vernis heeft 
vervaardigd. Dit speelde in de zestiende eeuw echter een ondergeschikte rol. Het 
monogram of zelfportret wees op het feit of een werk in het atelier van Joos van Cleve, 
onder zijn toezicht en met zijn goedkeuring, tot stand was gekomen. Vandaar dat de 
aanwezigheid van een dergelijk signatuur tevens kan worden beschouwd als kwaliteitsmerk 
of garantie.  

 
 
2.2. Het Reinhold-altaarstuk: De ondertekening in de houtsnedenconventie als 
basis voor de werkplaatsroutine         
 
Ondanks het feit dat het Reinhold-altaarstuk is voorzien van een monogram en 
geïntergreerd zelfportret, en op basis van documenten kan worden gedateerd, lijkt dit 
sleutelwerk in eerste instantie een enigszins geïsoleerde positie in te nemen binnen het 
oeuvre van Joos van Cleve. 208 Desalniettemin is er voor gekozen om dit facinerende werk 
als uitgangspunt te nemen voor het onderzoek naar de atelierpratijken van Van Cleve. 
Zoals gesteld in het eerste hoofdstuk is het aannemelijk dat de werkzaamheden aan de 
triptiek met De dood van Maria in Keulen van 1515 en het Reinhold-altaarstuk van 1516 
gelijktijdig plaatsvonden. Daarbij is het aandeel van assistenten in het Reinhold-altaarstuk 
reeds zeer vroeg in de literatuur opgemerkt en kan het werk worden beschouwd als een 
uitzonderlijk en voor Joos van Cleve vroeg voorbeeld van de complexe samenwerking 
tussen de meesterschilder en zijn assistenten.209 

Het Reinhold-altaarstuk bestaat uit een gesneden middenpaneel met gesneden 
luiken, dat wordt afgesloten door een dubbel paar geschilderde vleugels van Joos van Cleve 
en zijn atelier. Het werd vervaardigd in opdracht van de Reinhold-broederschap en werd in 
1516 geïnstalleerd in de Sankt Marienkirche te Gdańsk (zie hiertoe verder hoofdstuk 3). 
Georg Meelman schreef in de kronieken van 1522 en 1548: Ao. 1516. Nach des H. 
Leichnams Woche (22 Mai), ward die grosse Tafel zu Dantzke auf das Hohe Altar gesatsz in unser 
Lieben  Frauenkirche oder Pfarrkirche genant, welchen gleichen nie gesehen ist, der sie machte heiss Meister 
Michel. In demselbigen Jahre wurde auch die Tafel gesatzt in Reinholds-Capelle um Zeit Michaëlis.210 Op 
de buitenluiken zijn twee bijna levensgrote heiligen geschilderd: aan de linkerzijde 
Johannes de Doper en aan de rechterkant de Heilige Reinhold (afb. 22). Indien de 
zijpanelen eenmaal worden geopend, zijn acht geschilderde scènes van De passie van Christus 
te aanschouwen met in bovenste rij van links naar rechts: De presentatie in de tempel, De doop 

                                                           

208 Hand 2004, pp. 31-35. 
209 Hand 1978, p. 79. 
210 Georg Meelman, Chronica oder eigentliche Beschreibung dessen was sich merckwürdiges in Pohlen und 
Preussen absonderlich auch in Dantzig begeben und zugetragen, 1552; Georg Meelmann, Chronica des Landes 
Preussen Anno 1548, Ierzego Melmanna  (Stadsarchief Gdanks, Bibliotheca Archivi: 300, RL 1,2, 
microfilm E 33301, fol. 487, 300, RL 1,1, microfilm E 33300, fol. 734; dubbele nummering: 805). 
Hand 1978, p. 92-106; Szmydki 1986, pp. 23-73. 



61 

van Christus, Het laatste avondmaal, Christus op de olijfberg en in de onderste rij van links naar 
rechts: Ecce Homo, Christus voor Pilatus, De kruisdraging en De kruisiging (afb. 23). Volledig 
geopend zijn tien gebeeldhouwde voorstellingen zichtbaar: Joachim en Anna bij de gouden 
poort, De geboorte van de Maagd, De tempelgang van Maria, De weigering van Jozef, Het huwelijk van 
Jozef, De annunciatie, De visitatie, De geboorte van Christus, De presentatie in de tempel en De 
aanbidding van de koningen. De beide gesneden luiken bevatten tevens nissen die zijn 
voorzien van heiligenheelden.  

De geschilderde binnenvleugels zijn schildertechnisch van een mindere kwaliteit 
dan de buitenluiken en worden gekenmerkt door een heldere kleurgebruik, couleur changeant-
effecten, figuren in sierlijke en gedraaide houdingen, exotische gewaden en overvolle 
composities. Deze elementen worden veelal in verband gebracht met het zogenaamde 
Antwerps Maniërisme, de meest toonaangevende ‘stijl’ in Antwerpen tussen circa 1510 en 
1525.211 Hoewel Joos van Cleve onder leiding van Jan Joest meewerkte aan de geschilderde 
luiken van het gesneden retabel in Kalkar is het Reinhold-altaarstuk het enige bewaard 
gebleven voorbeeld waarbij Joos van Cleve kan worden gerelateerd aan de vroeg zestiende-
eeuwse (zeer belangrijke) Antwerpse retabelproductie. Het onderzoek met IRR toont 
echter aan dat het Reinhold-altaarstuk behalve compositorische en stilistische aspecten 
tevens op andere vlakken overeenkomsten vertoont met het werk van de Antwerpse 
Maniëristen. Bovendien bieden de IRR-resultaten nieuwe inzichten in het totstandkomen 
van geschilderde retabelvleugels, de samenwerking tussen Joos van Cleve en zijn 
medewerkers (de relatie ‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’) en de invloed van 
Albrecht Dürer op de ondertekening.212 
 
Het Reinhold-altaarstuk: ondertekening en diens functie 
Tijdens het onderzoek met IRR werden de meeste verflagen van de binnenluiken van het 
Reinhold-altaarstuk met uitzondering van zwarte en het overgrote deel van de blauwe 
partijen transparant.213 De blauwe partijen werden mogelijk met zwart gemengd of zijn 
onderschilderd met een grijze onderlaag. De kunstenaar heeft slechts één of twee verflagen 
over de ondertekening aangebracht.214 Hierdoor is de ondertekende lay-out in verschillende 
partijen door de verflagen heen zichtbaar (afb. 24). Uiteraard moet men tevens rekening 
houden met het transparant worden van verflagen in de loop der tijd. Desondanks is het 
goed mogelijk dat vanaf het begin de ondertekening op sommige plaatsen door de 
verflagen waarneembaar was.215 De composities op de binnenluiken van het Reinhold-
altaarstuk zijn zeer gedetailleerd ondertekend en bestaan uit een uitgebreid lineair systeem 

                                                           

211 Voor meer informatie over de Antwerpse Maniëristen: Antwerpen/ Maastricht 2005 en 
Martens/ Van den Brink/ Belkin 2006. 
212 Dit onderdeel is grotendeels gebaseerd op het artikel dat door Leeflang is gepubliceerd in Faries 
2006 (Leeflang 2006b).  
213 Het Reinhold-altaarstuk werd onderzocht door Faries en Leeflang in 2001, zie voor verdere 
referenties Bijlage 1. 
214 Er zijn geen verfmonsters van het Reinhold-altaarstuk beschikbaar. De informatie over de 
verflagen is gebaseerd op het onderzoek met het blote oog en op de bestudering van de luiken met 
een loep. 
215 Ervan uitgaande dat de beschouwer het altaarstuk van een afstand bekeek, was het indien de 
kunstenaar rekening hield met de transparantie van de verflagen en hieronder dikke zwarte 
kruisarceringen aanbracht, niet nodig om meerdere verflagen over elkaar aan te brengen om 
schaduw te creëren. De ondertekening die door de verflagen schemerde, bereikte immers hetzelfde 
effect. Door de ondertekening als onderdeel van het verfoppervlak mee te laten spelen, werd 
wederom geld en tijd bespaard. Er was minder verf nodig en de droogtijd was korter, waardoor het 
werkproces sneller verliep. Vandaar dat deze werkmethode met een zeer uitgebreide ondertekening 
en dunne verflagen, een indicatie kan zijn voor de goedkope en snelle productie van Antwerpse 
retabels (over de retabelproductie: Jacobs 1989 en Jacobs 1998). 
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van arceringen en vloeiende contourlijnen (afb. 26-27, 30-32). De grafische lay-out van de 
figuren werd aangebracht met een penseel in een vloeibaar medium; terwijl de meeste 
achtergrondelementen van interieurs en landschappen zijn voorbereid met een droog 
materiaal, zoals ook in De dood van Maria in Keulen (Wallraf-Richartz-Museum) en De 
geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum).216 De grafische ondertekening 
doet denken aan de houtsneden van eigentijdse kunstenaars, zoals Albrecht Dürer. 
Vandaar dat Faries en Ainsworth in 1986 de term ‘woodcut convention’ 
(houtsnedenconventie) of ‘woodcut look’ introduceerde in verband met de ondertekening 
van het Maria-altaar in Lübeck van de in Antwerpen werkzame Meester van 1518.217 Deze 
terminologie is eveneens van toepassing op de ondertekening van Joos van Cleves 
Reinhold-altaarstuk.  
 De digitale IRR-montage van de drie vrouwen aan de linkerzijde van De presentatie 
in de tempel is een representatief voorbeeld van de tot in detail uitgevoerde ondertekening, 
die werd aangebracht op de binnenluiken (afb. 25-26). De hoofdvormen worden 
aangeduid met golvende contourlijnen, die veelal eindigen in oogjes of haakjes, zoals in de 
gekreukte mouw bij de elleboog van de middelste vrouw. Met arceringen in verschillende 
richtingen worden de schaduwpartijen aangeduid. Op sommige plaatsen zijn de arceringen 
gebogen naar de vorm van de onderliggende massa, zoals zichtbaar in de halzen van de 
vrouwen, waardoor er naast schaduw tevens volume wordt gecreëerd. In de diepste 
schaduwpartijen, zoals in de donkere partij onder de loshangende sjaal over de rechterarm 
van de middelste vrouw, plaatste de kunstenaar kruisarceringen. De handen zijn aangeduid 
met contourlijnen. Soms zijn er diagonale arceringen overheen geplaatst die een 
schaduwpartij impliceren, zoals de hand van de meest linkervrouw. Typerend zijn tevens 
de lange slanke vingers en de lange lijn tussen de duim en wijsvinger; een voor Joos van 
Cleve karakteristieke aspect dat eveneens veelvuldig werd toegepast bij andere schilderijen 
uit zijn atelier (zie onder meer afb. 40).  

In de omgeslagen kraag van de mantel van de vrouw aan de linkerkant en in de 
sjaal van de middelste dame, die van het hoofd naar beneden over de arm hangt, zijn 
zogenoemde ‘witte’ lijnen aanwezig.218 Door een smalle open ruimte aan beide zijden te 
voorzien van contourlijnen ontstaat de suggestie van een plooi (afb. 26). De witte of 
suggestieve lijn is een specifiek element dat zowel werd toegepast in de houtsneden van 
Dürer als in de ondertekeningen in de houtsnedenconventie. Ook de wijze waarop figuren 
in een schaduwrijk gedeelte van de composities worden voorzien van diagonale arceringen 
over het gezicht, komt zowel voor op Dürers prenten als in de ondertekening op de 
retabelluiken van verschillende Antwerps Maniëristen.219 Op Van Cleves voorstelling met 
Christus voor Pilatus van het Reinhold-altaarstuk is aan de linkerzijde van de voorstelling een 
man in profiel voorgesteld met over zijn gezicht diagonale arceringen voor schaduw (afb. 
24). Dit aspect nam de schilder over van Dürers houtsnede met dezelfde voorstelling van 
de Kleine Passie.220  

                                                           

216 Zie voor verdere beschrijving van deze werken: Bijlage 1. 
217 Ainsworth/ Faries 1986, pp. 31-34. 
218 Eén van de karakteristieke elementen die zowel zijn toegepast bij de houtsneden van Dürer als 
bij de ondertekening in de houtsnedenlook (Faries en Ainsworth 1986, pp. 31-34). 
219 Over de ondertekening van de geschilderde luiken van Antwerpse vleugelretabels: Leeflang 
2006c. 
220 Dürer, Christus voor Pilatus (Kleine Passie): Bartsch-nummer 31 (Kurth 1963, nr. 237). De man met 
de tulband tussen Baltasar en Melchior op De aanbidding van de koningen van het Mariaretabel van de 
Meester van 1518 (Lübeck) en de soldaat in profiel op De verrijzenis van Christus in Västerås 
(Domkyrka) in Zweden hebben eveneens diagonale arceringen over het gezicht (zie ook Leeflang 
2006c). Hoewel De verrijzenis van Christus in Västerås niet werd onderzocht met IRR, zijn de 
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De ondertekening van de buitenluiken met De Heilige Johannes de Doper en De Heilige 
Reinhold is anders van karakter en is minder gedetailleerd dan op de binnenluiken. Behalve 
de donkere achtergrond, die volledig opaak bleef, en het harnas van Reinhold (dat slechts 
gedeeltelijk doordringbaar is) worden ook hier (zoals tevens op de binnenluiken) de 
verflagen bijna volledig transparant in IRR. De ondertekende lay-out is aangebracht met 
een droog materiaal, hetgeen uiteraard een andere uitstraling heeft, dan een ondertekening 
uitgevoerd met penseel. De contourlijnen voor de hoofdvormen zijn vlot opgezet en 
hebben hier en daar een bibberig karakter, zoals de linkercontour van het gezicht van 
Reinhold (afb. 19). Met diagonale arceringen zijn de schaduwpartijen aangeduid en in 
sommige gevallen zijn deze gebogen naar de onderliggende massa (onder meer de parallel 
geplaatste lijnen op de rechterkaak van de Heilige Reinhold). Kruisarceringen zijn minder 
frequent aanwezig dan op de binnenluiken (enkel in de donkerste zones van het harnas). 
Wellicht kan het verschil tussen de ondertekening op de binnen- en buitenluiken worden 
verklaard vanuit de functie.  

Bij een zeer gedetailleerde ondertekening, zoals op die op de binnenluiken, dient 
men zich uiteraard af te vragen wat de functie hiervan was. Een ondertekende lay-out met 
de ‘woodcutlook’ is eenvoudig leesbaar en geeft een zeer goed beeld van het uiteindelijke 
schilderij. Vandaar dat men zou kunnen vermoeden dat er sprake is van een ondertekening 
die functioneerde als vidimus.221 Hoewel een ontwerptekening ter goedkeuring van een 
opdracht vaak op papier werd gemaakt, zijn er tevens voorbeelden van een vidimus op het 
paneel, waarvan dit werk (en verschillende andere Antwerpse retabelluiken) wellicht een 
voorbeeld is (zie tevens hoofdstuk 3).222 Naar alle waarschijnlijkheid functioneerde de zeer 
gedetailleerde en grafische ondertekening in de houtsnedenconventie echter voornamelijk 
als richtlijn, of anders gezegd als kleurplaat, voor de ateliermedewerkers. Een tot in detail 
uitgevoerde ondertekening was immers eenvoudig in te schilderen en bespaarde tijd en 
geld. Hoewel het aanbrengen van een ondertekening in de houtsnedenconventie 
arbeidsintensief lijkt, maakte het het productieproces eenvoudiger. Er hoefden minder en 
in sommige gevallen geen veranderingen worden aangebracht tijdens het schildersproces. 
Dit bespaarde tijd, want indien een kunstenaar wijzigingen doorvoerde tijdens het 
schilderstadium, moest hij rekening houden met een extra droogtijd van de verflagen. 
Bovendien werden er geen pigmenten verspild als de ondertekening exact werd 
ingeschilderd. Vandaar dat de ondertekening in de houtsnedenconventie tevens 
geldbesparend was. Het aanbrengen van een ondertekening in de houtsnedenconventie 
had dus vele voordelen; zeker wanneer er meerdere kunstenaars bij het ontstaansproces 
waren betrokken. 

Bij de meeste met IRR onderzochte retabelvleugels, die worden toegeschreven aan 
de Antwerpse Maniëristen werden geen wijzigingen in verf aangebracht ten opzicht van de 
ondertekening.223 Opmerkelijk is dat bij het Reinhold-altaarstuk daarentegen wel enkele 
noemenswaardige veranderingen zijn doorgevoerd.224 De geschilderde vleugels van dit 
retabel behoren kwalitatief echter tot het topje van de ijsberg in vergelijking met andere 

                                                                                                                                                                         

diagonale arceringen van de ondertekening duidelijk zichtbaar met het blote oog door de verflagen 
heen. 
221 In het geval van het Reinhold-altaarstuk dient men zich uiteraard af te vragen of de functie van 
vidimus aannemelijk is: waren er wel afgevaardigden van de broederschap in Antwerpen aanwezig, 
die de ondertekening konden komen bekijken? Zie hiertoe verder hoofdstuk 3. 
222 Huth 1923; Faries 1991, p. 60. Voorbeelden van een ondertekening die mogelijk werd 
gecontroleerd door de opdrachtgever, genoemd in: Faries 2003, pp. 1-37; Faries 2001, pp. 70-105. 
223 Zie hiertoe Leeflang 2006a. 
224 Ook in het Mariaretabel van de Meester van 1518 in Lübeck en de Kreuzbrüderkirche-luiken 
van de Meester van de Antwerpse Aanbidding werden enkele wijzigingen doorgevoerd, zie 
Leeflang 2006a. 
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Antwerpse altaarluiken, en zijn wat betreft het aanbrengen van correcties wellicht niet 
direct typerend voor de Antwerpse retabelproductie in het algemeen.225 Desalniettemin 
bleven de veranderingen in de figuren op het Reinhold-altaarstuk in de meeste gevallen 
beperkt tot verschuivingen van contouren voor plooien of de herpositionering van ogen 
en neuzen. Enkel in een aantal achtergrondscènes zijn meer drastische veranderingen 
aangebracht. Zo werd onder meer de in de ondertekening gedetailleerde architectuur in de 
achtergrond van De kruisdraging en Christus voor Pilatus van het Reinhold-altaarstuk in de 
verflagen vervangen door eenvoudige bebouwing (afb. 28-29) en had de boom op De doop 
van Christus in de ondertekenfase twee afgebroken takken, die in het verfstadium werden 
weggelaten. Ook zijn verschillende koptypen, die in de fase van de ondertekening zeer 
karakteristieke gelaatstrekken hebben (zoals Petrus op Christus op de Olijfberg, afb. 50) in het 
verfoppervlak vereenvoudigd en hebben zij hierdoor een vriendelijkere uitstraling (zie 
verder).  

Een andere opmerkelijke ingreep vond plaats in het gezicht van Christus op de 
compositie met De doop van Christus en biedt tevens inzicht in de verhouding ‘eigenhandig’ 
versus ‘samenwerking’ (afb. 30). Het ondertekende gezicht in deze scène werd weggekrast. 
Wat hier exact is gebeurd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Misschien was het 
gezicht eerst voorbereid door een werkplaatsassistent en was de meesterschilder 
ontevreden met het resultaat. Nadat het gezicht was verwijderd, besloot Van Cleve het 
gelaat zelf in te schilderen. De zachte nuance van het gezicht, waarbij dunne glacislagen 
over elkaar zijn aangebracht en de subtiel glinsterende tranen op de wangen, zijn op een 
manier geschilderd die typerend is voor de meesterschilder, Joos van Cleve. Dat er geen 
sprake is van een veel latere ingreep, blijkt uit het doorlopende craquelépatroon. Zowel het 
gezicht van Christus als de omgeving vertonen hetzelfde fijnmazige craquelé. Anderzijds 
zou Joos van Cleve ook zelf de eerste kop kunnen hebben voorbereid in de fase van de 
ondertekening en hierover ontevreden zijn geweest. Een andere mogelijkheid is dat het 
hoofd van Christus was beschadigd, of dat de aanwezige ondertekening te nadrukkelijk 
door de verflagen zou kunnen gaan schijnen, waardoor deze een hinderlijk effect zou 
veroorzaken. Het is echter van belang om vast te stellen dat Joos van Cleve bepaalde 
partijen op de binnenluiken, zoals het hoofd van Christus op De doop, maar ook andere 
koppen, zoals mogelijk ook Petrus op Het laatste avondmaal en Christus op de olijfberg (afb. 50), 
die een gelijke schildertechniek vertonen, zelf schilderde.226 Of hij hierbij het werk van zijn 
assistenten corrigeerde of dat deze onderdelen reeds vanaf het begin –misschien zelfs als 
vereiste gesteld door de opdrachtgevers- waren gepland om door hem te worden 
uitgevoerd, is onbekend.  
 
Houtsnedenconventie in praktijk  
De ondertekening in de houtsnedenconventie werd niet enkel toegepast door Joos van 
Cleve, maar is eveneens onderdeel van de werkplaatsroutine van verschillende andere 
vroeg zestiende- eeuwse Antwerpse kunstenaars, zoals Adriaen van Overbeke, de Meester 
van 1518 en de Meester van de Antwerpse Aanbidding, die zich hoofdzakelijk bezig 
hielden met de productie van geschilderde luiken van vleugelretabels. 227 Faries 

                                                           

225 In verband met het Mariaretabel: Born 2002, p. 598. 
226 Mogelijk schilderde Joos van Cleve ook andere Christushoofden op de binnenluiken van het 
Reinhold-altaarstuk. Een groot aantal Christusfiguren zijn echter beschadigd, waardoor de 
karakteristieke schildertechnische aspecten van Joos van Cleve verloren zijn gegaan.  
227 Leeflang 2006c; Ainsworth/ Faries 1986, pp. 31-34. De vroege werken van Lucas van Leyden, 
bijvoorbeeld Potifars vrouw toont Jozefs kleed (Rotterdam, Museum Boymans Van Beuningen), van 
circa 1512, heeft een ondertekening in een gelijksoortige grafische stijl (Filedt Kok 1978, p. 27, afb. 
17). Filedt Kok schreef dat ‘Albrecht Dürer’s engravings appear to have been his great model both 
stylistically and technically’ (Filedt Kok 1978, p. 38). 
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concludeerde dan ook dat het gebruik van een dergelijke grafische ondertekening een 
overkoepelende productiemethode is.228 Ondanks de vele grafische overeenkomsten tussen 
de ondertekening die in verschillende ateliers werd toegepast, zijn er tevens verschillen aan 
te wijzen, die vaak kenmerkend zijn voor het atelier waarin het altaarstuk totstandkwam. 
Zo maakte de Meester van 1518 voor de ondertekening in de houtsnedenconventie op het 
altaarstuk in de Marienkirche in Lübeck gebruik van het verschil in dikte van de 
penseellijnen.229 De lijnen, die de hoofdvormen aanduiden zijn over het algemeen dikker 
dan de arceringen voor de schaduwpartijen en het volume. Bovendien verbond de 
kunstenaar met één vloeiende lijn de wenkbrauwen met de neus, waarbij twee parallel 
geplaatste golvende lijnen de neusbrug vormen, hetgeen een kenmerkend element is voor 
de Meester van 1518, en niet voorkomt op het Reinhold-altaarstuk.230 

Aangezien de ondertekening in de houtsnedenconventie door verschillende 
kunstenaars werd toegepast bij de vervaardiging van met name geschilderde luiken van 
vleugelretabels in de herkenbare Antwerpse ‘stijl’, is het van belang om na te gaan hoe de 
gedetailleerde grafische ondertekening tot stand kwam en of de verschillende ateliers 
hierbij dezelfde werkmethoden hanteerden. Van den Brink merkte terecht op dat figuren 
op de panelen uit de Kreuzbrüderkirche in Keulen, toegeschreven aan de Meester van de 
Antwerpse Aanbidding, zijn aangeduid met contourlijnen die vervolgens nogmaals (in een 
tweede fase) met een droog materiaal lijken te zijn overgetrokken.231 Dit is een belangrijke 
aanwijzing voor het werkproces. Hoewel men ook voor het Reinhold-altaarstuk en de 
andere retabelvleugels met een ondertekening in de houtsnedenconventie, die zijn 
aangebracht met een vloeibaar medium, zou kunnen vermoeden dat er sprake is van twee 
ondertekenstadia, waarbij de compositie eerst werd aangebracht met een droog medium en 
vervolgens werd overgetrokken met een vloeibaar medium, werden hier geen concrete 
aanwijzingen voor gevonden.  

                                                           

228 Faries 2004, p. 26. 
229 Meer informatie over de ondertekening van de Meester van 1518: Ainsworth/ Faries 1986, pp. 
29-37; Born 1993, pp. 189-197; Merrill Brekka 2000; Born 2002, pp. 579-613. 
230 De ondertekening in de houtsnedenconventie van het Reinhold-altaarstuk van Joos van Cleve 
en het Mariaretabel in Lübeck van de Meester van 1518 is heel sierlijk en in beide gevallen 
uitgevoerd in een vloeibaar medium. Hoewel de ondertekening op de luiken van het Anna-
altaarstuk in Kempen van Adriaen van Overbeke ook met een penseel werd aangebracht, is deze 
ondertekening stijver en doet deze enigszins mechanisch aan. Op het Reinhold-altaarstuk zijn soms 
dubbele contouren zichtbaar voor het herplaatsen van contouren, zoals aan de linkerzijde van de 
jurk van de middelste vrouw op het IRR-detail van De presentatie in de tempel. Bij het Annaretabel is 
alles op de juiste positie weergegeven en werd er niets aan het toeval overgelaten voor de 
assistenten die de zorgvuldig ondertekening dienden in te vullen. Het gebruik van het kenmerkende 
houtsnedenelement -de witte lijn- is veelvuldig toegepast. De vleugels uit de Kreuzbrüderkirche in 
Keulen (Wallraf-Richartz-Museum) die worden toegeschreven aan de Meester van de Antwerpse 
Aanbidding zijn voorbereid met een droog materiaal. Hierdoor heeft de ondertekening een vlotter 
en schetsmatiger karakter dan de ondertekening op de geschilderde luiken van het Annaretabel 
(Kempen), het Reinhold-altaarstuk en het Mariaretabel (Lübeck). De ondertekende contourlijnen 
zijn fijn en hoekig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ondertekende lijnen van de Meester van 
1518 die veelal een gebogen uiteinde of een oogje hebben. Daarbij maakte de Meester van de 
Antwerpse Aanbidding veelvuldig gebruik van arceringen in verschillende richtingen. Een ander 
verschil met de panelen in Lübeck, Kempen en Warschau is dat op de Kreuzbrüderkirche-panelen 
minder vaak kruisarceringen zijn toegepast. Voor een uitvoerige vergelijking tussen de 
ondertekening in de houtsnedenconventie van de Meester van 1518, Joos van Cleve, de Meester 
van de Antwerpse Aanbidding en Adriaen van Overbeke: zie Leeflang 2006c. 
231 Van den Brink ongepubliceerd manuscript, cat. 21. Zie voor de ondertekening die in twee fasen 
uiteenvalt: Leeflang 2003b, pp. 167-168; Siejec 2004, pp. 90-91; Faries in Dunbar 2005, pp. 286 (zie 
ook hoofdstuk 4). 
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In Joos van Cleves Reinhold-altaarstuk werd, zoals reeds opgemerkt, wel een droog 
en een vloeibaar materiaal gecombineerd: de figuren zijn uitgevoerd met penseel, terwijl 
een groot aantal achtergrondelementen (interieurs en landschappen) met een droog 
medium werd aangebracht. Bovendien lijkt in de compositie met De presentatie in de tempel 
van het Reinhold-altaarstuk binnen de figurengroep eveneens twee verschillende 
materialen te zijn gebruikt: een vloeibaar en een droog medium (afb. 31).232 De 
ondertekening in de jongeman met krullend haar, rechts achter de priester, vertoont 
duidelijke kenmerken van de toepassing van een vloeibaar materiaal. De uiteinden van de 
dikke vloeibare lijnen zijn puntvormig door het gebruik van een penseel. De ondertekende 
lijnen in de priester en in het gezicht van de dikke man in de achtergrond (links van de 
priester) zijn echter fijner, vager en enigszins korrelig. Hoewel een korrelige structuur over 
het algemeen wordt geïnterpreteerd alszijnde aangebracht met een droog materiaal, zou de 
kunstenaar tevens een droog penseel met weinig inkt of zwarte verf kunnen hebben 
gebruikt. Ook dit kan immers een korrige structuur veroorzaken in het IRR-beeld. 
Bovendien kan een korrelige lijn tevens ontstaan als deze met een penseel is aangebracht 
op een onregelmatige grondering.233 Vandaar dat alle figuren in deze voorstelling mogelijk 
toch werden aangebracht met een vloeibaar materiaal in de fase van de ondertekening en 
dat het gebruik van een droog materiaal op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk 
beperkt bleef tot de achtergrondelementen. Hiermee is de vraag of er sprake is van een 
ondertekening die bestaat uit twee stadia, niet beantwoord. Het is immers opmerkelijk dat 
er nauwelijks tot geen veranderingen werden aangebracht in de ondertekening. Vandaar 
dat de compositie mogelijk al volledig vaststond op het moment dat men met de 
ondertekenfase op de panelen van start ging. Hoogstwaarschijnlijk ontwierpen kunstenaars 
hun voorstellingen op papier en functioneerden deze tekeningen vervolgens als modellen. 
Maar hoe kwamen de composities op de te beschilderen panelen?  

Het onderzoek met IRR naar de vleugels van de Antwerpse retabels in Kempen, 
Warschau, Lübeck en Keulen geeft geen doorslaggevend bewijs voor het gebruik van een 
traceer- of een doorgeprikt karton.234 Hoewel met uitzondering van de luiken uit de 
Kreuzbrüderkirche in Keulen (de Meester van de Antwerpse Aanbidding) geen duidelijke 
aanwijzingen zijn gevonden voor twee fases van de ondertekening, waarbij de eerste 
ondertekening in tweede instantie werd overgetrokken om een duidelijk leesbaar beeld te 
creeëren, is het toch van belang om deze hypothese naar voren te brengen. Mijns inziens 
werd de ondertekening van de meeste Antwerpse retabelvleugels met een ondertekening in 
de houtsnedenconventie eerst aangebracht met een droog materiaal. In het geval van de 
panelen in Warschau, Kempen en Lübeck werden deze droge lijnen hoogstwaarschijnlijk 
zeer nauwkeurig overgetrokken met een penseel en gaat de onderliggende ondertekening in 

                                                           

232 Zonder een verfmonster (en uitvoerige analyse) van het gebied waarin de ondertekening zich 
bevindt, is het onmogelijk om met zekerheid vast te stellen of er zowel een droog als een vloeibaar 
medium werd toegepast. In Leeflang 2006c gaat de auteur nog uit van twee fases van de 
ondertekening, waarbij de figuren, die lijken te zijn uitgevoerd met een droog materiaal, niet 
werden overgetrokken met een vloeibaar medium in een tweede instantie. 
233 Astrid Smeets, lezing: ‘Ondertekening, verfmonsters en reconstructies: enkele resultaten van het 
De Mayerne-Program’, op het congres Atelierpraktijken in de Vroege Nederlandse schilderkunst. Een 
symposium ter ere van Prof. Dr. Molly A. Faries, 19 september 2006, Utrecht, Centraal Museum. 
234 Er kunnen echter wel kartons zijn gebruikt bij het aanbrengen van de ondertekening op de 
retabelluiken. De afdruk van het doordrukkarton is immers in houtskool en hierdoor gemakkelijk 
weg te vegen. Ook de puntjes van een doorgeprikt karton zijn niet altijd zichtbaar in IRR, omdat 
de puntjes vaak werden verbonden of zij verdwenen bij het inschilderen van de voorstelling. Zie 
hiertoe onder meer Hiller von Gärtringen 2003; Bambach 1999; Currie 2003 en Currie 2005a, Van 
den Brink 2006. 
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een droog materiaal schuil onder de penseellijnen of werden deze verwijderd.235 Of deze 
veronderstelde eerste ondertekende opzet in een droog medium tot stand kwam uit de 
vrije hand of met behulp van een tekening of karton valt onmogelijk vast te stellen. 
Hoewel er geen kartons bewaard zijn gebleven voor Antwerpse retabelvleugels, mag deze 
mogelijkheid niet worden uitgesloten.236 Desondanks is het mijns inziens vrij 
onwaarschijnlijk dat er traceer- of ponsiefkartons werden gebruikt bij de vervaardiging van 
vroeg zestiende-eeuwse Antwerpse retabelvleugels.237 De composities waren over het 
algemeen immers vrij groot en reproductiekartons werden aan het begin van de zestiende 
eeuw in Antwerpen juist vooral gebruikt voor schilderijen van een kleiner formaat met een 
eenvoudige compositie (en met weinig figuren).238 Bovendien bestaat er geen aanleiding 
om te veronderstellen dat kartons voor retabelvleugels konden worden hergebruikt. Dit in 
tegenstelling tot de serieproductie van devotiepanelen, die veelal bestemd waren voor de 
vrije markt (zie hoofdstuk 4).  

Doordat de ondertekening van de onderzochte panelen in de houtsnedenconventie 
van een zeer hoge kwaliteit is, moet men zich afvragen of deze is aangebracht door de 
meester zelf, door een assistent of door een specialist.239 Van den Brink veronderstelde 
voor het Mariaretabel in Lübeck dat de Meester van 1518 verantwoordelijk was voor de 
ondertekening en dat het geschilderd oppervlak grotendeels door assistenten werd 
aangebracht.240 Desalniettemin lijkt de Meester van 1518 het schilderproces op de voet te 
hebben gevolgd. Correcties in een tweede schilderfase lijken aan te tonen dat hij zijn 
assistenten corrigeerde indien hij dit nodig achtte.241 Ook Hoffmann was van mening dat 
Adriaen van Overbeke de luiken van het Annaretabel in Kempen voorbereidde om het 

                                                           

235 Dirck Vellert zette zijn tekeningen voor glasruitjes op in zwart krijt (Konowitz 1990-91, p. 144). 
Deze eerste opzet werd nauwkeurig gevolgd met pen in grijze of bruine inkt. Het overtrekken van 
de krijtlijnen in een vloeibaar medium werd waarschijnlijk aan assistenten overgelaten. Hieruit blijkt 
dat dezelfde werkprocedures werden toegepast bij het opzetten van de ondertekening op 
retabelluiken en het vervaardigen van tekeningen op papier. In verband met het werkproces van de 
retabelluiken: de eerste opzet met een droog medium zou met een materiaal kunnen zijn 
aangebracht dat onzichtbaar is met IRR (zoals rood krijt), waardoor er geen aanwijzigingen voor 
deze veronderstelde eerste ondertekenfase kunnen worden geregisteerd. 
236 Op de tekening met De Heilige Familie met de Heilige Catherina en de Heilige Barbara met musicerende 
engelen uit de voormalige collectie van Eugène Rodrigues werd een kwadraatnet aangebracht (zie 
hiertoe: Van den Brink 2006). Een dergelijk raster functioneerde als hulpmiddel bij het 
overbrengen en -over het algemeen- vergroten van composities en maakte het mogelijk om de 
juiste verhoudingen te behouden. In Leipzig bevindt zich een schilderij naar de Rodrigues-
tekening, en in de Hamburger Kunsthalle een variant. Geen van beide schilderijen werd echter 
onderzocht met IRR en er kan op dit moment dus niet worden vastgesteld of er een kwadraatnet 
werd aangebracht op de panelen.  
237 Mijn dank gaat uit naar Peter van den Brink met wie ik meerdere malen de mogelijkheid van het 
gebruik van kartons voor de retabelproductie heb besproken. Ook Van den Brink is van mening 
dat de toepassing van kartons voor de reproductie van retabelluiken onwaarschijnlijk is.  
238 Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers gebruikten kartons voor voorstellingen met weinig 
figuren, zoals De Heilige Familie, bestaande uit drie figuren; Maria en Kind met Jozef, Christus en 
Johannes de Doper als kinderen (twee) en Maria en Kind met kersen (twee; zie bijvoorbeeld Leeflang 
2003b). Andere voorbeelden van het gebruik van kartons bij relatief kleine composities: Van den 
Brink 2001b. Later, aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw werden 
ook grotere voorstellingen gekopieerd met behulp van kartons. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 
composities van Pieter Brueghel de Jonge naar de voorbeelden van zijn vader, Pieter Brueghel de 
Oude (zie Currie 2001, Currie 2003, Currie 2005a, Currie 2005b). 
239 In Italië was het gebruikelijk om het overtrekken van ondertekeningen uit te besteden aan 
werkplaatsassistenten (Bambach 1999, p. 30).  
240 Van den Brink ongepubliceerd manuscript, cat. 29. 
241 Zie Leeflang 2006a. 
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overige werk over te laten aan medewerkers.242 In het geval van het Reinhold-altaarstuk 
zouden mijns inziens beide opties mogelijk kunnen zijn. De ondertekening en het 
verfoppervlak van de buitenluiken met de Heilige Reinhold en de Heilige Johannes de Doper 
werden door de meester, Joos van Cleve, zelf uitgevoerd. De maniëristische binnenluiken 
werden echter grotendeels door assistenten ingeschilderd. De ondertekening kan zowel 
door de meesterschilder als door een assistant of specialist zijn uitgevoerd. Er zou tevens 
sprake kunnen zijn van twee handen. De veronderstelde eerste ondertekende opzet in een 
droog materiaal werd in dit geval aangebracht door Joos van Cleve en vervolgens zou een 
assistant of specialist met een vaste hand en een fraai en leesbaar handschrift deze 
overtrekken met een vloeibaar medium. Hierdoor gaan specifieke kenmerken die 
karakteristiek zijn voor een bepaalde kunstenaar verloren, maar vertoont de ondertekening 
wel overeenkomsten met andere eigenhandig uitgevoerde ondertekeningen (en tekeningen, 
zie verder). Een andere mogelijkheid is dat een assistent of specialist de ontwerptekeningen 
op papier (die door Joos van Cleve werden gemaakt) overbracht op de te beschilderen 
panelen met een droog materiaal. Vervolgens trok de meesterschilder, in dit geval Joos van 
Cleve, de schetsen over met een vloeibaar medium. Ook hierdoor oogt de ondertekening 
wellicht minder sierlijk en schetsmatig dan dat we normaliter van Joos van Cleve gewend 
zijn.   
 
De ondertekening in de houtsnedenconventie als basis voor verdere 
werkplaatsroutine 
Hoewel het onduidelijk is wie de ondertekening van de binnenluiken van het Reinhold-
altaarstuk nu werkelijk uitvoerde, lijkt de lay-out in de houtsnedenconventie de basis te 
vormen voor de werkplaatsmethode die werd toegepast in Joos van Cleves latere 
schilderijen. De gedetailleerde en grafische ondertekening wordt in latere werken echter 
enigszins vereenvoudigd. De grote Aanbidding van de koningen in Dresden kwam wellicht 
enkele jaren na het Reinhold-altaarstuk tot stand, rond 1517/1518. De compositie werd 
door de meesterschilder, Joos van Cleve, in detail voorbereid in de fase van de 
ondertekening met een penseel en een vloeibaar medium. De ondertekende lay-out bestaat 
uit sierlijke contourlijnen en arceringen voor schaduw en volume. De digitale IRR-montage 
van de handen van de Heilige Lucas is een goed voorbeeld van het grafische karakter van 
de ondertekening (afb. 32). De plooien van de mouwen zijn aangeduid met hoekige 
contouren. Door arceringen dicht naast elkaar te plaatsen, zoals in de boord van de 
linkermouw, worden donkere schaduwen gecreëerd. Twee parallel geplaatste lijnen, die 
daartussen een zogenaamde ‘witte lijn’ creëert, op de linker bovenarm suggereren een 
opbollende plooi. Evenals bij de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk werd de 
ondertekening van de grote Aanbidding vrij nauwkeurig nagevolgd in verf. Behalve het 
reeds behandelde zelfportret van de kunstenaar en één van de twee achtergrondfiguren aan 
de rechterzijde van het schilderij die wel werden gewijzigd (afb. 33). De linkerman die 
frontaal is geschilderd met een verbaasde uitdrukking en een licht geopende mond, was in 
de ondertekenfase meer expressief. Hij had een brede grijns op zijn gezicht en een baard 
die in het midden van elkaar was gescheiden, waardoor er twee plukken ontstonden. De 
handen met lange, dunne vingers zijn voorbereid met contourlijnen. De wijze waarop de 
geknikte lijnen de buiging van de vingerkootjes aanduiden, komt exact overeen met het 
Reinhold-altaarstuk (afb. 27). Bovendien vertoont de rechter achtergrondfiguur met de 
tulband zowel qua uiterlijk als grafische vocabulaire veel gelijkenissen met een soortgelijke 
figuur op de prent met De onthoofding van Johannes de Doper van Albrecht Dürer van 1510.243  

De ondertekening van het drieluik met De aanbidding van de koningen in Detroit 
(Institute of Art) van circa 1525 is in tegenstelling tot het sierlijke karakter van 
                                                           

242 Hoffmann 1998, pp. 117-285. 
243 Bartsch-nummer: 125; Hollstein: 1851 (Kurth 1963, afb. 212), prent is gedateerd met 1510. 
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ondertekening op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk en met name de 
eigenhandig ondertekende grote Aanbidding in Dresden enigszins schematisch (afb. 34). De 
zeer gedetailleerde ondertekening werd wederom uitgevoerd met een penseel in een 
vloeibaar medium en is mogelijk van de hand van een getalenteerd assistent van Joos van 
Cleve. Deze assistent maakte wellicht een nauwkeurige kopie naar een origineel of 
modeltekening van Joos van Cleve of hij trok een veronderstelde eerste fase van de 
ondertekening in een droog materiaal –die wellicht werd aangebracht door Joos van Cleve- 
over met penseel. De wijzingen in verf ten opzichte van de ondertekening zijn op het 
drieluik in Detroit beperkt gebleven tot enkele verschuivingen van contourlijnen, zoals het 
voorhoofd van de geknielde koning, Caspar en de herpositionering van bijvoorbeeld de 
ogen van het Christuskind (afb. 34). De arceringen in het lichaam van Christus zijn 
gevormd naar de onderliggende massa en duiden zowel schaduw als volume. De handen 
met slanke, lange vingers van Caspar en de Maagd zijn weergegeven op Joos van Cleves 
karakteristieke wijze (met contourlijnen en een lange lijn tussen duim en wijsvinger), en 
komt overeen met onder meer de hand van Maria op het paneel met Maria en Kind in 
Wenen en die van de Heilige Stefanus op het San Donato-altaarstuk in Genua (afb. 52). 
Indien mijn veronderstelling juist is en de ondertekening van het drieluik in Detroit werd 
aangebracht door een werkplaatsassistent, moge het duidelijk zijn dat de ondertekening een 
belangrijk onderdeel was geworden van de werkplaatsroutine en dat assistenten, zoals 
tevens werd gesteld in hoofdstuk 1, de stijl van hun leermeester zeer goed konden 
evenaren. Bovendien werd de triptiek in Detroit voorzien van het kunstenaarsmonogram 
en hield Joos van Cleve de vervaardiging van het stuk nauwlettend in de gaten. 
 Hoewel de triptiek met De aanbidding van de koningen in Detroit op stilistische 
gronden rond 1525 wordt gedateerd, en de ondertekening met een vloeibaar medium werd 
voorbereid, wordt het gebruik van een penseel en een vloeibaar medium in de loop van 
Joos van Cleves carrière teruggedrongen. Met name in de eigenhandig ondertekende 
werken, zoals ook het drieluik met De aanbidding van de koningen in Napels, maakte de 
kunstenaar vaker gebruik van een droog materiaal. Uiteraard is dit van invloed op het 
uiterlijk van de ondertekening, maar desondanks blijft het karakter van de lay-out in de 
houtsnedenconventie herkenbaar, zoals onder meer in de triptiek met De kruisiging in 
Napels van 1518 (afb. 35, 38), het paneel met Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel 
(ca. 1520, afb. 12 en 37), de Linsky-Madonna en De annunciatie in New York (beide circa 
1525), Maria en Kind in Wenen (ca. 1525), maar ook in de buitenluiken van het Reinhold-
altaarstuk (afb. 19). De ondertekening van deze werken is zeer kenmerkend voor de vlotte 
en sierlijke tekenwijze van Joos van Cleve en de digitale IRR-montages van het schilderij 
met Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel zijn illustratieve voorbeelden van de 
lossere ondertekenstijl (afb. 12, 36-37). De ondertekening is aangebracht met een droog 
materiaal en bestaat uit vlot opgezette contourlijnen voor de hoofdvormen en een 
uitgebreid systeem van arceringen. Hoewel de kunstenaar de afstand en de lengte van de 
arceringen varieert om een verschil in de diepte van de schaduw aan te brengen, is er geen 
gebruik gemaakt van kruisarceringen. In het gewaad van de Heilige Anna (linkeronderhoek 
van afb. 36) werden eerst de plooien aangegeven met contouren, vervolgens werd langs de 
rand met korte gebogen arceringen de bolling van de stof aangeduid en tot slot bracht de 
kunstenaar lange diagonale arceringen aan voor schaduw. De handen zijn aangeduid met 
contourlijnen en de vingers zijn nog steeds opmerkelijk lang en dun. Met name de 
linkerhand van Maria springt in het oog door het lineaire karakter. In de hand van Joachim 
werden tevens de nagels aangeduid, maar de geknikte lijnen voor de vingerkootjes 
vertonen veel overeenkomsten met de ondertekening in de houtsnedenconventie, zoals 
aangebracht op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk.  

Het in profiel weergegeven gezicht van Joachim werd geplaatst door middel van 
een contourlijn (afb. 37). De bochel in zijn neus is in de ondertekenfase meer karakteristiek 
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dan in het verfoppervlak. Op het voorhoofd plaatste de kunstenaar horizontale en naast de 
neusbrug diagonale arceringen. Op de bovenlip, in de plooi van de onderkin en in de hals 
werden korte gebogen lijntjes aangebracht. Joachims haren werden aangeduid met gebogen 
lijnen op het hoofd en in de nek. Door het veelvuldig gebruik van horizontale en diagonale 
arceringen in het gezicht heeft de man in de ondertekening een oude uitstraling. Evenals 
enkele figuren op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk is Joachims gezicht in verf 
minder uitgesproken dan in de ondertekening. Van Cleve heeft in verf weinig 
schaduwnuances aangebracht, waardoor de man in het verfoppervlak jonger oogt dan in 
het ondertekenstadium. Het gezicht en de transparante hoofddoek van Maria is aangeduid 
met een schetsmatige contour (afb. 12). Met vlotte lijnen werden de oogleden, 
wenkbrauwen, neus en mond aangegeven. De rechterzijde van het gezicht werd voorzien 
van arceringen voor schaduw. Naast het oog, op het jukbeen en op de rechterwang 
plaatste de kunstenaar korte horizontaal geplaatste arceringen. Op de kaak en in de hals 
zijn langere diagonale arceringen aangebracht voor schaduw en volume. De haren werden 
voorbereid met lange golvende lijnen.  

Zoals ook op het Reinhold-altaarstuk werd de schaduwpartij in het gezicht van de 
Heilige Anna omkaderd door een contourlijn. Op het jukbeen werden eveneens enkele 
korte diagonale arceringen aangebracht voor de donkere gedeelten van het gelaat. De neus 
werd kleiner uitgevoerd dan was gepland in de ondertekenfase. Ook de positie van het 
hoofddeksel werd iets veranderd. In vergelijking met verf was de vouw in het midden op 
het voorhoofd scherper, lager en meer naar rechts ondertekend. De vingers van de 
linkerhand van Anna waren in het ondertekenstadium veel korter dan in het verfoppervlak 
(afb. 36). Desalniettemin bleven de veranderingen in verf ten opzichte van de 
ondertekening beperkt tot kleine verschuivingen. In sommige partijen werd de 
ondertekening in het verfstadium vereenvoudigd, zoals het reeds opgemerkte gezicht van 
Joachim. De kunstenaar zocht niet naar de juiste compositie tijdens het aanbrengen van de 
ondertekening. Dit doet vermoeden dat Joos van Cleve eerst een voorbereidende schets op 
papier maakte, maar hierover meer in het onderdeel over het gebruik van modellen.  
 Ook het drieluik met De kruisiging in Napels werd met een droog materiaal tot in 
detail voorbereid in de fase van de ondertekening (afb. 35, 38, 66-67). De wijze waarop de 
Heilige Marcus op het linkerluik werd ondertekend, is representatief voor de gehele triptiek 
(afb. 38). De figuur werd aangeduid met contourlijnen en arceringen in verschillende 
richtingen voor schaduw en volume. De korte arceringen op de rechterarm van 
Hiëronymus zijn gebogen naar de onderliggende massa. In het gewaad zijn de donkere 
schaduwen weergegeven door dicht naast elkaar geplaatste arceringen. Deze bevinden zich 
naast opbollende plooien, die zijn gecreëerd door middel van suggestieve ‘witte lijnen’ 
(zowel aan linker- als rechterzijde van het gewaad van de heilige). Marcus’ handen zijn 
enkel aangeduid met contourlijnen en vertonen veel gelijkenissen met de hiervoor 
behandelde schilderijen. Bovendien werden ook in dit drieluik nauwelijks veranderingen in 
verf aangebracht ten opzichte van de ondertekening: hetgeen typerend lijkt te zijn voor 
Joos van Cleves werkwijze.  
 
Conclusie 
In het maniëristische Reinhold-altaarstuk zijn duidelijk verschillende handen te 
onderscheiden. Het geschilderd oppervlak van de buitenluiken en enkele details (zoals het 
hoofd van Christus op De doop) op de binnenluiken van het retabel getuigen van een meer 
ervaren hand dan de overige partijen en werden naar alle waarschijnlijk door de 
meesterschilder, Joos van Cleve, uitgevoerd. Van Cleve zal als mogelijke aannemer van de 
opdracht het ontstaansproces van het altaarstuk nauwlettend in de gaten hebben gehouden 
en de werkzaamheden van zijn ateliermedewerkers hebben gecontroleerd. Hoe de 
werkverdeling exact verliep, is moeilijk te achterhalen. Desalniettemin is het belangrijk om 
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enkele hypotheses te formuleren. Waarschijnlijk maakte Joos van Cleve de voorbereidende 
ontwerptekeningen op papier voor de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk. 
Vervolgens bracht hij of een assistent de eerste schetsen op het paneel aan met een droog 
materiaal. Wie vervolgens deze eerste fase van de ondertekening in een droog medium 
overtrok met een vloeibaar materiaal en penseel is onbekend. Dit kan zowel Van Cleve zelf 
zijn geweest alsmede een andere kunstenaar, een werkplaatsassistent of specialist. De 
ondertekening van de binnenluiken is van een zeer hoge kwaliteit en vertoont duidelijke 
overeenkomsten met Joos van Cleves latere werken. Vandaar dat kan worden 
verondersteld dat de lay-out van de Reinhold-binnenluiken in de houtsnedenconventie 
naar alle waarschijnlijkheid de basis vormde voor de werkmethode die werd gebruik door 
zowel Joos van Cleve als zijn assistenten. De enigszins schematische ondertekening van De 
aanbidding van de koningen in Detroit (die minder sierlijk is dan het Reinhold-altaarstuk) is 
mogelijk een voorbeeld van de grafisch en zeer gedetailleerde ondertekening die door een 
werkplaastassistent werd aangebracht. Werken zoals Maria en Kind met Joachim en Anna in 
Brussel, De kruisiging en De annunciatie in New York zijn schetmatiger dan het Reinhold-
altaarstuk, maar vertonen duidelijk dezelfde karakteristieke elementen als op de 
binnenluiken van dit retabel. De vlotte en sierlijke lijnvoering in deze panelen lijken een 
verder ontwikkelde hand van de meester te verraden.  

Een belangrijk aspect van de ondertekening in de houtsnedenconventie is dat deze 
zeer arbeidsintensief lijkt. Een uitvoerige lay-out maakte het productieproces echter 
eenvoudiger. Hoogstwaarschijnlijk functioneerde de in detail uitgewerkte ondertekening in 
eerste instantie als richtlijn voor de assistenten, die op deze wijze de lay-out konden 
inschilderen. Een gevolg hiervan is zichtbaar in de luiken van het Reinhold-altaarstuk van 
Joos van Cleve en het Mariaretabel van de Meester van 1518. De kwalitatief hoogstaande 
ondertekening toont krachtige en dynamische figuren, terwijl bij het schilderen in veel 
partijen een vervlakking optrad en veel van de karakteristieke gelaatstypen verdwenen. Dit 
verschijnsel is, zoals reeds opgemerkt, tevens zichtbaar in Joos van Cleves latere werken, 
zoals Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel. 
 De ondertekening in de houtsnedenconventie, zoals aangebracht op de 
binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk, is een methode die eveneens werd toegepast in 
andere ateliers in Antwerpen. De werkwijze was een overkoepelde praktijk, die werd 
gebruikt door met name de Antwerpse Maniëristen voor het ondertekenen van 
geschilderde retabelluiken. De werken worden in het verfoppervlak gekenmerkt door een 
heldere kleurgebruik en een typisch Antwerps maniëristische uitstraling. De verflagen, die 
dun en transparant zijn aangebracht en de ondertekening die mogelijk deels meespeelde in 
het verfoppervlak zijn aanwijzingen voor de productie van altaarstukken bestemd voor de 
export, die veelal snel en goedkoop moesten worden geproduceerd. Vanwege de hoge 
kwaliteit verschilt het Reinhold-altaarstuk (en ook het Mariaretabel van de Meester van 
1518) echter van veel van de andere (goedkoop vervaardigde) werken van de Antwerpse 
Maniëristen.   
 In verschillende delen van het Reinhold-altaarstuk, maar meer belangrijk ook in de 
werkmethode werd Joos van Cleve beïnvloed door de houtsneden van Dürer. De 
integratie van Dürers grafische werkmethode in het atelier was een bewuste keuze van de 
kunstenaar. De invloed van Dürers prenten in Antwerpen was enorm, maar Joos van 
Cleve zette de vormentaal om naar de Antwerpse smaak. Hij lijkt te hebben meegewerkt 
aan en haalde zijn voordeel uit de groeiende invloed en populariteit van de werken van 
Albrecht Dürer.  
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2.3.  ‘Eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’: De aanbidding van de koningen in 
Detroit en Napels 
 
Zoals bij het Reinhold-altaarstuk een duidelijk onderscheid is aan te brengen tussen de 
binnen- en buitenluiken op het gebied van zowel de ondertekening als de uitvoering in 
verf, is ook de vergelijking tussen het drieluik met De aanbidding van de koningen in Detroit 
(Detroit Institute of Art) en de triptiek met bijna identieke compositie in Napels (Museo di 
Capodimonte) van circa 1525 een illustratieve casus in verband met de relatie 
‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’.244  Joos van Cleve signeerde de triptiek in Detroit 
met zijn monogram ‘JB’ voor ‘Joos van der Beke’ op het zwaard van de geknielde koning 
Caspar. De Detroit Aanbidding is op basis van de compositie nauw gerelateerd aan de 
triptiek in Napels (Museo di Capodimonte). Vanwege de aanwezigheid van het 
kunstenaarsmonogram veronderstelde Friedländer dat het werk in Detroit het origineel is 
en de versie in Napels een werkplaatskopie.245 Hand veronderstelde het tegenovergestelde: 
het altaarstuk in Detroit is volgens hem dan ook ‘de zwakkere werkplaatsreplica, die echter 
van een hogere kwaliteit is dan de andere bestaande versies en kopieën’ (zie verder).246 Het 
onderzoek met IRR naar beide triptieken geeft nieuwe inzichten in de relatie tussen de 
twee bijna identieke kopieën en biedt de mogelijkheid om vast te stellen welke versie 
eerder werd vervaardigd en of er sprake is van een origineel en werkplaatskopie. Zowel 
Friedländer als Hand noemen zes versies van de compositie met De aanbidding van de 
koningen, zoals de werken in Detroit en Napels.247 De drieluiken in Detroit en Napels zijn 
nauw aan elkaar verwant en zijn meerdere malen aangehaald in de literatuur.248 Een derde 
drieluik bevindt zich in Madrid (Monasterio de las Descalzas Reales), en in Cambridge 
(Fitzwilliam Museum) en Londen (The National Gallery) zijn kopieën naar het 
middenpaneel bewaard gebleven. De huidige locatie van de zesde versie die wordt 
genoemd door zowel Friedländer als Hand is onbekend.249 Naast de genoemde kopieën uit 
de werkplaats van Joos van Cleve is er een zevende variant in de Sint-Salvatorkerk in 
Ubeda, Andalusië.250 Dit drieluik is naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op een versie uit 

                                                           

244 Dit gedeelte over De aanbidding van de koningen is gebaseerd op de lezing ‘Joos van Cleves 
Aanbidding van de koningen in Detroit en Napels: Origineel en kopie?’, gehouden tijdens het 
symposium Atelierpraktijken in de Vroege Nederlandse schilderkunst. Een symposium ter ere van Prof. Dr. 
Molly A. Faries, op 19 september 2006 te Utrecht, Centraal Museum. Zie ook Leeflang 2006c; 
Leeflang 2008 (verwacht). Het gemonogrammeerde drieluik met De dood van Maria in Keulen wordt 
uitvoerig behandeld in hoofdstuk 4 en het Reinhold-altaarstuk, dat is voorzien van zowel een 
monogram als een crypto-portret in de volgende onderdelen van dit hoofdstuk. Tijdens het 
onderzoek met IRR naar het vierde paneel dat is voorzien met een monogram, het schilderij met 
Maria en Kind in een Spaanse collectie, werd geen ondertekening voor de uiteindelijke compositie 
geregisteerd. Desalniettemin waren de resultaten van dit onderzoek zeer interessant en zijn deze 
terug te vinden in Bijlage 1. 
245 Friedländer 1934, pp. 25-26, 127; Friedländer 1972, pp. 19-20. 
246 Hand 1978, p. 200; Hand 2004, p. 81. Hoewel Hand het oneens is met Friedländers observatie 
met betrekking tot de letters ‘JB’ alszijnde het kunstenaarsmonogram, geeft hij geen andere 
verklaring voor de aanwezige lettercombinatie. 
247 Hand 2004, pp. 150-151 (cat. nrs. 61-61.5). 
248 Van Puyvelde vermeldt De aanbidding in Detroit alszijde één van de sleutelstukken van Joos van 
Cleve: Van Puyvelde 1941, p. 36; Richardson 1946a, pp. 13-16; Friedländer 1972, pp. 19-20; Hand 
1978, p. 28; Hand 2004, pp. 79-81. 
249 Friedländer 1972, nr. 10b; Hand 2004, cat. nr. 61.5. Friedländer vermelde dat het werk zich op 
de kunstmarkt bevond en in 1930 in Rome (Jandolo). 
250 Hand noemt dit werk met betrekking tot de discussie inzake de indentificatie van de Meester 
van de Dood van Maria (Hand 2004, p. 11). Hij legt geen link tussen het drieluik in Ubeda en de 
triptieken in Napels en Detroit. 
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het atelier van Joos van Cleve, maar werd mogelijk vervaardigd door een Spaanse 
kunstenaar.  

Zoals reeds gezegd, zijn de altaarstukken in Detroit en Napels bijna identieke 
kopieën. Opmerkelijk is echter het verschil is grootte. Napels en Madrid zijn het grootst 
van de bewaard gebleven versies en zijn circa 1/3 groter dan de versies in Detroit en 
Cambridge.251 Het paneel in Londen is het kleinst en is circa 1/3 kleiner dan Detroit en 
Cambridge, en hoewel het wel een exacte kopie is naar Detroit en Napels, is dit werk van 
een mindere kwaliteit. Het middenpaneel van het drieluik in Madrid vertoont veel 
overeenkomsten met Napels en Detroit, ook in het kleurgebruik. De houdingen van Maria, 
Kind, Jozef en de geknielde oudere koning, Caspar zijn identiek. Het gevolg van de 
koningen aan de rechterzijde van de compositie is echter vervangen door een ezel en een 
os. Ook het landschap onderging de nodige veranderingen: zo werd het rotsachtige 
landschap vervangen door een stadspoort met een kasteel. Bovendien zijn de luiken in 
Madrid met zekerheid afgeleid van de versies in Detroit en Napels, maar komen de 
houdingen van Melchior en Baltasar niet exact overeen. Op de versie in Cambridge zijn de 
poses van de Maagd, het Kind, Jozef en Caspar gelijk aan de versies in Napels, Detroit en 
Madrid, maar komen de kleuren van de gewaden niet overeen. Daarnaast werd wederom 
variatie aangebracht in het landschap.  

De drieluiken in Napels en Detroit zijn beide onderzocht met IRR.252 De meeste 
kleuren, behalve de zwarte partijen en de blauwe mouw van Caspar, die mogelijk werd 
ondergemodelleerd met grijze of zwarte verf, werden tijdens het IRR-onderzoek in Detroit 
transparent voor het oog van de camera (afb. 34, 40, 42, 45). Zoals reeds opgemerkt, werd 
de ondertekening aangebracht met een penseel en een vloeibaar medium. De 
hoofdvormen zijn aangeduid met contourlijnen en diagonale arceringen geven de 
schaduwpartijen aan. In het lichaam van Christus zijn sommige arceringen gebogen in de 
richting van de ondergelegen massa, waardoor zowel schaduw als volume wordt 
gesuggereerd. De vingers van de figuren zijn opmerkelijk lang en slank, en er is vaak een 
lange lijn tussen de duim en wijsvinger weergegeven (afb. 40). Dit element is vaker terug te 
zien in het naar mijns inziens eigenhandig ondertekende werk van Van Cleve. 

De ondertekening van het drieluik in Detroit werd over het algemeen nauwkeurig 
nagevolgd in verf en er werden slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht, zoals de 
positie van de ogen van het Christuskind, die in de ondertekenfase iets lager zijn 
voorbereid en de contour aan de rechterkant van het gezicht van Caspar, die verder naar 
rechts was ondertekend. De zeer gedetailleerde en grafische ondertekening vertoont veel 
overeenkomsten met het Reinhold-altaarstuk van 1516 en kan eveneens worden aangeduid 
met de term ‘woodcut convention’ (houtsnedenconventie) of ‘woodcut look’.253 Hoewel de 
lijnen van de ondertekening op het drieluik in Detroit, dat circa tien jaar later werd 
vervaardigd dan het Reinhold-altaarstuk korter zijn en het gebruik van kruisarceringen is 
geminimaliseerd in vergelijking met de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk, vertoont 
ook deze ondertekening de nodige kenmerken van een ondertekening die werd 
aangebracht volgens de houtsnedenconventie.  

In vergelijking met de ondertekening van het werk in Detroit is de ondertekening 
in het drieluik met De aanbidding van de koningen in Napels veel moeilijker zichtbaar te 
maken (afb. 39). In het hoofd van Caspar en Christus zijn slechts enkele met een droog 
materiaal aangebrachte contourlijnen zichtbaar in de handen en een contour voor de kraag 

                                                           

251 Afmetingen van het (midden)paneel met De aanbidding van de koningen: Napels 115 x 93 cm; 
Madrid 120 x 78 cm (incl. lijst; exclusief lijst: 110 x 70); Detroit 88,9 x 64,8 cm; Cambridge 87,3 x 
70,5 cm; Londen 66,5 x 55,0 cm. 
252 Faries onderzocht het drieluik in Detroit in 1984 en Faries en Leeflang de triptiek in Napels in 
2002 (zie voor verdere referenties: Bijlage 1). 
253 Ainsworth/ Faries 1986, pp. 31-34. 
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van de koning. In de figuur van Maria is echter al meer ondertekening te registeren (afb. 
39, 41). De ondertekening in Napels is losser en schetsmatiger dan het drieluik in Detroit. 
Hoewel dit kan worden verklaard aan de hand van het grotere formaat en het gebruikte 
ondertekenmateriaal; waarbij een droog materiaal zich uiteraard beter leent voor een meer 
schetsmatige aanpak, dan een meer definieve ondertekening met een penseel, ligt aan de 
ondertekening van de twee drieluiken mogelijk een andere functie ten grondslag (zoals ook 
bij de binnen- en buitenluiken van het Reinhold-altaarstuk). Want ondanks dat ook in 
Napels duidelijke indicaties zijn aangebracht voor de schaduw en plooival van Maria’s 
mantel, is de ondertekening in dit werk over het algemeen genomen minder gedetailleerd 
en er is in mindere mate gebruik gemaakt van arceringen. Naast verschillen zijn er echter 
eveneens belangrijke overeenkomsten tussen de ondertekening van de triptieken in Napels 
en Detroit. De handen zijn in beide werken met contourlijnen weergegeven, waarbij de 
lange lijn tussen de wijsvinger en de duim direct opvalt (afb. 40). Ook de wijze waarop het 
voetje van Christus is voorbereid is zeer overeenkomstig. Met een vloeiende lijn werd de 
opening tussen de grote teen en de daarop volgende teen aangebracht. Deze elementen 
zijn niet enkel in deze twee triptieken overeenkomstig, maar komen ook voor in andere 
schilderijen van Joos van Cleve.  

Welke conclusies kunnen we nu echter verbinden aan de verschillen en 
overeenkomsten tussen de ondertekening in Napels en Detroit? Was in het geval van 
Napels geen uitvoerige ondertekening meer nodig, omdat het schilderij in Detroit al af 
was? Of werd het drieluik in Napels grotendeels door Joos van Cleve uitgevoerd, waardoor 
een gedetailleerde layout niet nodig was? Voordat hier een antwoord op kan worden 
gegeven, moet worden gekeken naar de functie van de ondertekening van de beide werken, 
en in het bijzonder de triptiek in Detroit. Een ondertekening met de ‘woodcutlook’, zoals 
in het Reinhold-altaarstuk en in het drieluik in Detroit, is zoals opgemerkt eenvoudig 
leesbaar en geeft een zeer goed beeld van het uiteindelijke schilderij. Hoewel de 
ondertekening zou kunnen hebben gefunctioneerd als vidimus, was de ondertekende lay-out 
bovenal een hulpmiddel voor de ateliermedewerkers. Indien de ondertekening van Detroit 
en Napels nauwkeurig wordt vergelijken, kunnen enkele zeer opmerkelijke aspecten 
worden onthult, die inzicht geven in welke versie eerst werd vervaardigd. De hoofddoek 
van de Maagd werd in de fase van de ondertekening in Napels niet voorbereid, maar wel 
geschilderd; terwijl deze in Detroit zowel aanwezig is in de ondertekening als in het 
verfoppervlak (afb. 41-42). Ook in de achtergrondfiguren is een soortgelijk fenomeen 
zichtbaar (afb. 44-45). Aan de rechterzijde van de compositie bevinden zich enkele 
volgelingen van de drie koningen. Achter de man gekleed in een lichtblauw gewaad, staat 
een figuur die iets naar boven kijkt. Deze figuur is niet gepland in de fase van de 
ondertekening, maar later toegevoegd. In Detroit, is deze figuur echter wel voorbereid in 
de ondertekening en werd hij ook geschilderd. Ook de scepter op de voorgrond van het 
middenpaneel in Napels werd in een later verfstadium toegevoegd, terwijl dit element in 
Detroit reeds in de ondertekening aanwezig is. Een vierde voorbeeld is de veer op het 
hoofddeksel van Baltasar op het rechterbinnenluik: deze werd in Napels niet ondertekend, 
maar wel geschilderd. In Detroit is de veer zowel ondertekend als geschilderd. Deze vier 
elementen tonen aan dat zoals Hand vermoedt het drieluik in Napels eerst werd 
geschilderd en dat de versie in Detroit –met het monogram- later werd vervaardigd, 
waarbij het voltooide drieluik in Napels (of een tekening naar dit werk) zeer waarschijnlijk 
als model heeft gediend.254   

Hiermee is de vraag of er sprake is van een origineel en kopie echter nog niet 
beantwoord. Hiervoor dient De aanbidding in Napels te worden vergeleken met andere 
                                                           

254 Indien het drieluik in Detroit zou zijn vervaardigd naar een tekening van de triptiek in Napels 
moeten op deze tekening eveneens kleuraanduidingen zijn aangebracht. Ook het kleurgebruik in 
Detroit is immers overeenkomstig met het geschilderde voorbeeld.  
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grotendeels eigenhandig uitgevoerde schilderijen van Joos van Cleve. Zowel Friedländer 
als Hand maken melding van de gelijkenissen tussen de drieluiken in Detroit en Napels 
met de zogenoemde Grote Aanbidding in Dresden en het San Donato-altaarstuk in Genua.255  
Maria en Kind en de drie koningen op het paneel in Dresden zijn varianten in enigszins 
gewijzigde houdingen op de figuren zoals afgebeeld op de drieluiken in Napels en Detroit 
(zie afb. 43). Het onderzoek met IRR toont aan dat de triptieken in Napels en Detroit en 
het paneel met De grote aanbidding in Dresden, dat is voorzien van een crypto-portret, 
eveneens op het gebied van de ondertekening aan elkaar verwant zijn. Allereerst is de 
ondertekening van het paneel in Dresden, evenals het drieluik in Detroit, aangebracht met 
een penseel en een vloeibaar medium, en volgt deze hetzelfde grafische systeem van 
arceringen en contourlijnen. Daarbij bracht het onderzoek met IRR een ondertekende veer 
op het hoofddeksel van Balthasar aan het licht, die in verf achterwege werd gelaten. De 
veer is ook aanwezig op het rechterbinnenluik van de triptiek in Detroit en Napels. 
Mogelijk lag eenzelfde model in de vorm van een tekening, prent of schilderij aan de 
werken ten grondslag (zie tevens onderdeel Prenten en tekeningen). De ondertekening van het 
San Donato-altaarstuk in Genua is evenals het drieluik met De aanbidding in Napels niet 
gemakkelijk zichtbaar te maken, maar ook hier is sprake van hetzelfde gebruik van 
contouren en arceringen, en handen met lange, slanke vingers, waarvan de lijn tussen 
wijsvinger en duim lang is; hetzij minder schematisch dan in Detroit en Dresden.  

Het kleurgebruik en de subtiele schildertechniek, waarbij dunne glacislagen over 
elkaar zijn aangebracht, hetgeen met name goed zichtbaar is in het gezicht van de Maagd, 
komen in de werken in Napels, Genua en Dresden overeen (afb. 43). Ook de realistische 
weergave van verschillende materialen, zoals marmer en bont, lijken de hand van de 
meester te verraden. Het kleurgebruik in Detroit is harder en veel partijen zijn aangezet 
met bruine contouren. Het aandeel van de assistenten was in dit werk naar alle 
waarschijnlijkheid veel groter dan in Napels. Desalniettemin draagt De aanbidding in Detroit 
het kunstenaarsmonogram en werd het in de zestiende eeuw (mogelijk) als eigenhandig 
product van Joos van Cleve beschouwd. Wat was het aandeel van de meester nu werkelijk 
bij deze triptiek in Detroit? Opmerkelijk is dat de enigszins schematische en grafische 
ondertekening in Detroit veel overeenkomsten vertoont met de eigenhandig, maar vlotter 
uitgevoerde ondertekening van Joos van Cleve, zoals die op De grote aanbidding in Dresden. 
Een ondertekening met penseel werd zoals reeds opgemerkt niet vanuit de losse hand 
zonder model aangebracht. Uit onderzoek naar andere Antwerpse schilderijen met een 
ondertekening in de houtsnedenlook, blijkt dat er mogelijk eerst een ondertekening werd 
aangebracht met een droog materiaal, en dat deze vervolgens werd overgetrokken met een 
vloeibaar materiaal om een duidelijk leesbare layout te creëeren. Indien de eerste fase van 
de ondertekening in een droog materiaal werd aangebracht door Joos van Cleve en deze 
werd overgetrokken door een assistent, zijn bepaalde elementen die zo karaktersitiek zijn 
voor de meester wel aanwezig, maar missen deze het losse en vrije karakter (zoals wel 
aanwezig in onder meer De grote aanbidding in Dresden). Hoewel geen sporen van een 
eerdere fase in de ondertekening in Detroit werd gevonden, blijft deze veronderstelling 
evenals bij de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk -hetzij een aannemelijke- slechts 
een hypothese.  

Schildertechnisch (het kleurengebruik is hard en een aantal van figuren zijn 
omkaderd met geschilderde contouren) verschilt de triptiek in Detroit te veel van 
bijvoorbeeld Napels om hier bepaalde partijen toe te schrijven aan Van Cleve. 
Desalniettemin is het werk in Detroit van een hoge kwaliteit en werd het werk onder 
leiding van de meester vervaardigd en verliet het in de zestiende eeuw het atelier als een 
product van Joos van Cleve. 

                                                           

255 Friedländer 1972, p. 24; Hand 2004, p. 81.  
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2.4. Overige atelierpraktijken 
 
De toevoeging van inscripties       
Of geschilderde retabelluiken of triptieken nu in opdracht werden vervaardigd of voor de 
vrije markt, men begon met het vaststellen van het formaat en het iconografisch 
programma.256 Sommige schilders, zo ook Joos van Cleve, brachten de titel van de 
voorstelling aan op het paneel, voordat deze werd voorzien van de ondertekening. Wat 
was de functie van een dergelijke inscriptie en hoe vaak werden er inscripties geregistreerd 
in het werk van Joos van Cleve en zijn atelier? Tijdens het onderzoek met IRR naar de 
werken uit Joos van Cleves atelier, werd enkel in de voorstelling met Het laatste avondmaal 
op de geschilderde binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk een inscriptie zichtbaar 
gemaakt.257 Met een droog materiaal werd het woord ‘aventmael’ aangebracht.258 Wellicht 
was Het laatste avondmaal een belangrijke voorstelling voor de opdrachtgevers en was het 
voor hen van belang dat de scène een specifieke plaats zou innemen binnen het altaarstuk. 
Dit zou voor Joos van Cleve een reden kunnen zijn geweest dat hij juist op dit paneel zijn 
monogram schilderde.259 Het is ook mogelijk dat er op meerdere panelen van het retabel 
een inscriptie werd aangebracht, maar dat deze niet zichtbaar is voor de IRR-camera. Er is 
immers veel zwarte verf toegevoegd in de hoeken van de panelen, daar waar de inscripties 
kunnen worden verwacht, waardoor een eventuele onderliggende ondertekening (en 
inscriptie) niet zichtbaar kan worden gemaakt. Bovendien is het mogelijk dat er inscripties 
op de randen van de panelen zijn aangebracht, die nu worden bedekt door de lijst. 
Doordat het Reinhold-altaarstuk nog in originele staat verkeert, waarbij de panelen en in 
hout gesneden figuren zich in de oorspronkelijke kast met lijsten bevinden, werden de 
beschilderde luiken in de lijst onderzocht. 
 Inscripties in de ondertekening wijzen op een van tevoren vastgelegd 
iconografische programma, dat mogelijk door de opdrachtgevers werd bepaald. Daarnaast 
geeft het inzicht in het werkproces. De acht voorstellingen uit de Passie van Christus op de 
binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk werden geschilderd op vier losse panelen (op elk 
paneel twee voorstellingen boven elkaar), die naar alle waarschijnlijkheid mogelijk pas in 
een later stadium werden ingevoegd in het altaarstuk. Het is onbekend of alle panelen van 
het retabel zich in één atelier bevonden tijdens het ontstaansproces. Het is mogelijk dat er 
losse luiken werden meegegeven aan assistenten, die deze vervolgens op een andere locatie 
inschilderden. Het document van 21 augustus 1522, waarin wordt beschreven dat de 
Antwerpse schilder en belangrijk aannemer voor retabels, Adriaen van Overbeke, 10 
Rijngulden en 7 schellingen betaalde aan Martene de Hees voor het leveren van een 
schilderij, lijkt deze praktijk te bevestigen.260 Door deze manier van uitbesteden konden er 
fouten worden gemaakt. Vandaar dat inscripties in de ondertekening of gedetailleerde 
ontwerptekeningen, waarop de te schilderen voorstellingen nauwkeurig stonden aangeduid, 
bij de productie van retabels noodzakelijk waren.  

Hoewel de toevoeging van inscripties geen onderdeel lijkt te zijn geweest van de 
gebruikelijke werkplaatsroutine van Joos van Cleve, zijn iconografische aanduidingen een 

                                                           

256 Zie ook: Spronk/ Van Daalen 2006. 
257 Literatuur over inscripties in de ondertekening: Faries 1989; Faries 1989a; Leeflang 2006a. 
258 Zie voor afbeelding: Leeflang 2006a, afb. 13 en Leeflang 2006b, afb. 10. 
259 Naast de voorstelling met Het laatste avondmaal op het Reinhold-altaarstuk is er slechts één ander 
paneel met dezelfde scène, en dat is de predella van het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs. 
Ook dit schilderij heeft een belangrijke toevoeging in De laatste avondmaal-voorstelling, namelijk het 
zelfportret van de kunstenaar. Deze voorstelling leende zich goed voor een crypto-portret, omdat er 
vaak naast de twaalf apostelen en Christus een bediende aanwezig was. Deze ‘buitenstaander’ werd 
vaker met zelfportret geschilderd. 
260 Van der Stock 1993, p. 51.  
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interessant fenomeen bij de bestudering van atelierpraktijken in het algemeen. Opmerkelijk 
is dat inscripties in de ondertekenfase op het paneel uitsluitend werden geregistreerd in 
schilderijen van Antwerpse schilders uit het begin van de zestiende eeuw, en dan met name 
op Antwerps Maniëristische retabelvleugels.261 Faries benadrukte mijns inziens terecht dat 
deze praktijk dan ook moet worden beschouwd als een onderdeel van de lokale Antwerpse 
gebruiken in die periode.262  
 
Kleurnotaties       
Tijdens het onderzoek met IRR werden op verschillende schilderijen uit het atelier van 
Joos van Cleve letters of een combinatie van letters geregistreerd.263 Deze aanduidingen 
werden, nadat de ondertekening was voltooid, aangebracht als verwijzing naar de te 
schilderen kleuren. De exacte functie van kleurnotaties is onduidelijk. Het zou een 
hulpmiddel kunnen zijn geweest voor assistenten uit de werkplaats, die op deze wijze de 
ondertekende compositie konden inschilderen. Kleuraanduidingen kunnen tevens een 
verwijzing zijn naar de hoeveelheid pigment dat nodig is, en de daaraan te koppelen 
kosten.264 In dit geval kan het zowel een hulpmiddel zijn voor assistenten als voor de 
meester. De meeste kleurnotaties zijn aangebracht voor pure kleuren, zoals rood en blauw, 
die over het algemeen van duurdere pigmenten werden gemaakt.265 Bovendien kunnen de 
kleuraanduidingen de kunstenaar een idee geven van de verdeling van heldere kleuren over 
de compositie.266 Ceninno Ceninni schreef dat rood de sleutelkleur was van de te 
schilderen voorstelling.267 Het heldere kleurgebruik en de regelmatige verdeling van rode 
partijen zijn uiteraard van groot belang voor onder meer de leesbaarheid van de 
compositie. Daarbij kunnen kleurnotaties tevens hebben gefunctioneerd als hulpmiddel bij 
het iconografische programma. Indien in een bepaalde compositie veel figuren zijn 
weergegeven, zoals De kruisdraging op de luiken van het Reinhold-altaarstuk, was het 
wellicht voor de medewerkers onduidelijk welke figuur wie was. Kleuraanduidingen 
konden in dit geval opheldering verschaffen: de Maagd Maria werd voorzien van de letter 
                                                           

261 Op het retabelfragment met De Heilige Familie in Delft (Stedelijk Museum Het Prinsenhof) dat 
wordt toegeschreven aan de Meester van de Antwerpse Aanbidding werd eveneens een inscriptie 
geregistreerd (Van den Brink 1997, pp. 26-35). Aan de bovenzijde is in IRR de regel ‘Da josef 
timmert’ te lezen. Ook op de vier kleine voorstellingen onder Pentagost en Christus voor Caïaphas op 
de luiken van de Kreuzbrüderkirche in Keulen, die eveneens aan de Meester van de Antwerpse 
Aanbidding worden toegeschreven, werden aanduidingen voor de te schilderen voorstellingen 
aangebracht. Een ‘B’, waarschijnlijk voor ‘boodschap’ op De annunciatie, de woorden ‘de vysetatie’ 
op De visitatie, ‘de hero(d?)’ voor Herodes op De kindermoord van Bethlehem en ‘daer j(e)h(su)s (…) de 
doctoren’ op Christus onder de geleerden (Faries 1989, p. 145; Faries 2001, pp. 86-89). Andere 
Antwerpse schilderijen met titels in de ondertekening zijn het paneel uit de groep Meester van 1518 
in Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 2600), enkele panelen van het 
Jacobus- en Antoniusaltaar in de Prosteikirche Sankt Mariae Geburt in Kempen (Mulder 1997, pp. 
136-145. Op de buitenluiken werden de heiligen door middel van inscripties in de ondertekening 
aangeduid: ‘Sancta (…)’ en op de voorstelling met de ontmoeting tussen Antonius en Paulus van 
Thebe ‘PAULUS em’) en twee panelen van een anoniem Antwerps kunstenaar in Cambridge (De 
gevangenneming van Christus, Cambridge, Massachusetts, Busch-Reisinger Museum, Harvard 
University Art Museum, BR 1952.15 en Christus op de olijfberg, Cambridge, Massachusetts, Fogg Art 
Museum, Harvard University Art Museum, 2001.193): Spronk/ Van Daalen 2006, pp. 43-53, fig. 9-
10 op p. 49. 
262 Faries 2001, p. 89. 
263 Kleurnotaties werden geregistreerd tijdens onderzoek met infraroodfotografie en IRR naar 
schilderijen uit Duitsland en de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (Faries 2001, pp. 88-89). 
264 Faries 2001, p. 88-89; Van den Brink 1997, p. 30. 
265 Kirby 2000, pp. 19-42. 
266 Faries 1991. 
267 Ceninni, pp. 77-83.  
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‘b’ voor blauw, Johannes de Evangelist van een ‘r’ voor rood en Christus van een ‘p’ voor 
purper.  

Filedt-Kok veronderstelde voor het werk van Lucas van Leyden dat kleurnotities 
eveneens konden wijzen op de kleur van de onderschildering. 268 De meeste kleurnotaties 
op Joos van Cleves schilderijen komen echter overeen met de kleur in het verfoppervlak, 
vandaar dat deze functie voor hem en zijn ateliermedewerkers niet lijkt op te gaan. 
Kleuraanduidingen kunnen ook een rol hebben gespeeld bij de functie van de 
ondertekening als vidimus. Door de kleuren aan te duiden in de ondertekening kreeg de 
opdrachtgever immers een beter beeld van het uiteindelijke resultaat. Hierop aansluitend 
werden ook ontwerptekeningen, die konden functioneren als modeltekening of vidimus, 
zoals De aanbidding van de koningen , die voorheen was toegeschreven aan Joos van Cleve, in 
het British Museum (Londen) en de tekening met hetzelfde onderwerp van een anonieme 
Antwerpse kunstenaar in Göttingen (Kunstsammlung der Universität), soms voorzien van 
kleuraanduidingen.269 Deze hadden waarschijnlijk dezelfde functie als degene die werden 
aangebracht in het ondertekenstadium.  

Bij de bestudering van Joos van Cleves atelierpraktijken is het uiteraard van belang 
om na te gaan, hoeveel werken uit zijn werkplaats zijn voorzien van kleurnotaties? Wat was 
de functie van deze aanduidingen binnen het atelier en in hoeverre was de aanwezigheid 
van kleurnotities gerelateerd aan een bepaald type schilderijen zoals portretten, 
devotiestukken of altaarstukken in opdracht? Op de binnenluiken van het Reinhold-
altaarstuk werden vierenveertig kleuraanduidingen opgemerkt (afb. 46), maar ook op acht 
andere werken werden –hetzij in mindere mate- bepaalde kleuren in de fase van de 
ondertekening aangegeven (afb. 47).270 Op het schilderij met Maria en Kind met Joachim en 
Anna in Brussel werden twee kleurnotaties geregistreerd: in de knie van de Maagd een ‘b’ 
voor haar blauwe gewaad en in de knie van Anna een ‘r’ voor de rode jurk. Het groene 
gewaad van Joachim was ondoordringbaar voor het oog van de camera, maar wellicht werd 
hier eveneens een kleuraanduiding aangebracht. Joachim neemt immers naast Maria en 
Anna een belangrijke positie in, zowel qua compositie als kleurvlak. Ook tijdens het IRR-
onderzoek naar de kleine Aanbidding in Dresden kwamen enkele  kleuraanduidingen aan 
het licht. In de rode mantel van Caspar werd een ‘r’ voor ‘rood’ geregisteerd en in de roze 
mouw van Baltasar de lettercombinatie ‘gp’, die over het algemeen verwijst naar de kleuren 
geel en purper (paars). Hoewel kleuraanduidingen niet altijd werden nagevolgd in verf (zie 
verder), kunnen pigmenten –zoals wellicht ook in dit geval- in de loop van tijd zijn 
verkleurd. Op de triptiek met De aanbidding van de koningen in Praag werd evenals in 
Dresden de lettercombinatie ‘pg’ geregistreerd (in het gewaad van Melchior). Ook in dit 
schilderij lijkt de mantel van de koning in eerste instantie roze, maar bij nauwkeurige 
bestudering van het verfoppervlak blijkt echter sprake te zijn van een combinatie van geel 
en purper. Ook in de witte jurk van de engel op De annnuciatie in New York werd een 
combinatie van twee letters geregisteerd, namelijk ‘wp’, die mogelijk verwijzen naar wit 
purper (lichtpaars).  

In De grote dood van Maria in München werd drie maal een ‘r’ geregistreerd: voor het 
rode hoedje en in de mouw van de figuur in profiel, geheel links, en in de rode kraag van 

                                                           

268 Filedt Kok 1978, pp. 101-114, noot 137. De meeste kleuraanduidingen op de schilderijen 
toegeschreven aan Joos van Cleve komen echter overeen met de kleur in het verfoppervlak, 
vandaar dat deze functie in dit geval niet op lijkt te gaan.  
269 Büttner in Antwerpen/ Maastricht  2005, cat. 72, pp. 174-175. 
270 Er werden kleuraanduidingen geregistreerd op de triptieken met De aanbidding van de koningen in 
Berlijn en Praag, De dood van Maria in Keulen en München, het paneel met De kleine aanbidding in 
Dresden, Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel, het San Donato-altaarstuk in Genua en De 
annunciatie in New York. Voor een lijst van de aanwezige kleurnotaties op het Reinhold-altaarstuk, 
zie Bijlage 1. Lijst van onderzochte werken. 
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de apostel met kelk, links van de apostel in het wit (gezien op de rug). Ook in de drieluiken 
met De aanbidding van de koningen in Praag en Berlijn werd de letter ‘r’ aangebracht voor 
respectievelijk het rode gewaad van Caspar en Melchior. In het grote San Donato-
altaarstuk werden behalve drie letters ‘r’ (in het been van Baltasar; in de arm van Jozef en 
in de rode mantel van Caspar), een ‘w’ opgemerkt in de rode band rondom de tulband op 
de voorgrond; een moeilijk leesbare letter, mogelijk een ‘p’, voor het brocaatgedeelte van 
de kleding van Baltasar en eveneens een moeilijk leesbare lettercombinatie, mogelijk ‘bv’ in 
de arm van Jozef. 

Hoewel de kleurnotaties in de werken toegeschreven aan Joos van Cleve over het 
algemeen werden nagevolgd in verf zijn er tevens enkele uitzonderingen. In de voorstelling 
met De kruisdraging op het Reinhold-altaarstuk werden zeven kleuraanduidingen 
geregistreerd. Een ‘b’ voor blauw werd aangebracht in het gewaad van de man in profiel 
achter Christus. In verf draagt deze figuur een gele mantel. In de mouw van de Maagd is 
een ‘r’ aangeduid voor rood. Deze kleur correspondeert niet met de iconografische traditie 
waarbij Maria in het blauw wordt weergegeven, vandaar dat de kleur in verf 
hoogstwaarschijnlijk om deze reden werd aangepast. Het gewaad van de man naast de 
Maagd, voorzien van een ‘b’,  kon in dit geval uiteraard niet ook blauw worden geschilderd. 
Vandaar dat bij het aanbrengen van de verflagen werd gekozen voor een andere kleur, 
namelijk geel. De overige vier kleurnotaties op het paneel, twee maal de letter ‘r’, een ‘p’ 
voor ‘purper’ in de kleding van Christus en ‘ge’ voor ‘geel’, werden wel overgenomen in 
het verfoppervlak.   

 
Aan de hand van de bestudering van het gebruik van kleurnotaties in het atelier van Joos 
van Cleve kan worden geconcludeerd dat de aanduidingen enkel zijn aangebracht op 
werken die naar alle waarschijnlijk in opdracht zijn vervaardigd. Hoewel van slechts vijf 
van de negen werken, die zijn voorzien van kleuraanduidingen met zekerheid is geweten 
dat zij in opdracht zijn vervaardigd; kan vanwege de hoge kwaliteit, het formaat, de unieke 
composities en de tot in detail uitgevoerde ondertekening van de andere vier eveneens 
worden verondersteld dat zij werden besteld.271 Dit kan wellicht worden verklaard aan de 
hand van de volgende aspecten: over het algemeen hebben portretten en devotiepanelen, 
zoals De Heilige Familie of Maria en Kind met Kersen, een eenvoudige compositie (zie 
hoofdstuk 4). Zij bestaan uit twee of drie figuren, waarbij Christus overwegend naakt is 
weergegeven. Daarbij was het kleurgebruik door het eindeloos reproduceren van deze 
serieproducten reeds bekend en was de toevoeging van kleurnotaties overbodig. De 
composities van de bestelde werken zijn daarentegen vaak voorzien van een groot aantal 
figuren. Op de genoemde voorstelling met De kruisdraging (Reinhold-altaarstuk) waarop 
zeven kleurnotaties werden opgemerkt, zijn twaalf figuren geschilderd. In dit geval was een 
van tevoren vastgelegd kleurenschema uiteraard zeer praktisch. Bovendien zijn de in 
opdracht vervaardigde werken vaak groter in afmeting en was de hoeveelheid benodigde 
pigmenten en daaraan te koppelen kosten hoger. Daarbij is het tevens aannemelijk dat in 
tegenstelling tot kleine devotiepanelen, bij de productie van drieluiken meerdere schilders 
waren betrokken, die wellicht behoefte hadden aan deze kleuraanduidingen. Ook de 
ondertekening van de schilderijen die zijn voorzien van kleurnotaties lijkt deze 
veronderstelling te bevestigen. Zes van de negen schilderijen hebben immers een zeer 
gedetailleerde ondertekening, die bovendien eenvoudig zichtbaar is te maken met IRR. De 
ondertekening van deze werken kan zeer goed hebben functioneerde als richtlijn voor de 
                                                           

271 Van het paneel met Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel, De kleine aanbidding in Dresden, 
De annunciatie in New York en het drieluik met De aanbidding in Berlijn zijn geen opdrachtgevers bij 
naam bekend. De composities zijn uniek, omdat er geen andere versies uit het atelier van Joos van 
Cleve van bekend zijn. Mogelijk bevonden zij zich op plaatsen die niet algemeen toegankelijk 
waren, zoals bijvoorbeeld privé-kapellen in kerken of in woonhuizen. 
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werkplaatsassistenten en vertoont in alle gevallen overeenkomsten met de ondertekening 
in de houtsnedenlook. De ondertekening van drie werken; de twee drieluiken met De dood 
van Maria en het San Donato-altaarstuk registeerden echter moeilijker. Desalniettemin 
lijken de complexe composities van deze drie triptieken met veel figuren en het ontbreken 
van noemenswaardige pentimenti te wijzen op de aanwezigheid van een ondertekening, 
maar in hoeverre deze tot in detail werd uitgevoerd zoals bij de overige zes werken, is 
onbekend.  

Hoewel kleurnotaties werden geregistreerd tijdens het onderzoek met 
infraroodfotografie en IRR naar schilderijen uit Duitsland en de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden, is het opmerkelijk dat kleurnotaties niet zo frequent voorkomen bij andere 
vroeg zestiende-eeuwse Antwerpse kunstenaars.272 Bij de onderzochte geschilderde 
vleugels voor Antwerpse retabels (met een ondertekening in de houtsnedenconventie) 
werden geen kleuraanduidingen geregistreerd. Vandaar dat het gebruik van kleurnotities 
wellicht als een werkplaatspraktijk kan worden beschouwd die typerend is voor Joos van 
Cleve.273  

 
 
2.4.1. Gebruik van modellen       
Prenten en tekeningen 
 
Het onderzoek met IRR naar de schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve toont aan 
dat veel panelen gedetailleerd zijn voorbereid in de fase van de ondertekening en dat zij 
nauwelijks tot geen veranderingen bevatten die wijzen op een creatief proces van de 
kunstenaar. Daarbij werd de ondertekening over het algemeen nauwkeurig nagevolgd in 
verf (geen wijzigingen in verf ten opzichte van de ondertekening) en werd gedurende het 
schilderproces slechts in een enkel geval een wijziging aangebracht (waarbij met verf een 
eerder geschilderd element werd gecorrigeerd). Dit doet vermoeden dat Joos van Cleve en 
zijn medewerkers hoogstwaarschijnlijk gebruik maakten van modeltekeningen bij de 
vervaardiging van schilderijen. Maar hoeveel tekeningen kunnen er nu werkelijk aan Joos 
van Cleve worden toegeschreven; en zijn er modellen in de vorm van tekeningen en 
prenten met zijn schilderijen in verband te brengen?  

Op basis van de ondertekening van De kruisiging en De annunciatie in New York 
schreef Ainsworth mijns inziens terecht: ‘The direct and expressive lines of the 
underdrawing do not indicate a copyist at work; however, the fact that there are so few 
changes and that the questions of composition and individual characterization of the 
figures are substantially resolved in the underdrawing suggest the existence of a preliminary 
drawing on paper’.274 Ainsworth heeft als enige, tekeningen toegeschreven aan Joos van 
Cleve. Door de vergelijking met de ondertekening van De kruisiging en De annunciatie in 
New York concludeerde zij dat de tekening met De onthoofding van de Heilige Dorothea 
(Amsterdam, Rijksprentenkabinet) en De aanbidding van de koningen in Londen (British 
Museum) door Van Cleve moeten zijn gemaakt.275 Zij schreef: ‘The close similarity in 
graphic vocabulary between the underdrawings of the van Cleve paintings (…) and this 
sketch on paper [with The Beheading of St. Dorothy] cannot be dismissed easily.’276 
Desalniettemin benadrukte zij, dat bij de vergelijking tussen tekeningen op papier en 

                                                           

272 Faries 2001, pp. 88-89. 
273 In hoeverre de oorsprong van het gebruik van kleurnotaties in Duitsland moet worden gezocht, 
is onduidelijk. Indien toekomstig onderzoek dit zou uitwijzen, bieden de kleuraanduidingen tevens 
een relatie tussen Joos van Cleves werkwijze en de Duitse traditie. 
274 Ainsworth 1983, p. 163. 
275 Ainsworth 1983; Ainsworth 1983a. 
276 Ainsworth 1983, p. 164. 
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ondertekeningen rekening moet worden gehouden met het verschil in schaal, de functie en 
het gebruikte materiaal. Vandaar dat de toeschrijving van deze twee tekeningen ook niet 
door iedereen wordt geaccepteerd, te meer vanwege het ontbreken van schilderijen die 
direct aan de modellen kunnen worden gerelateerd.277 In slechts twee andere gevallen kan 
wel een relatie worden gelegd tussen een schilderij uit de werkplaats van de kunstenaar en 
een model op papier. Allereerst baseerde Joos van Cleve zich voor de composities en de 
ondertekening van het Reinhold-altaarstuk op het grafische werk van Albrecht Dürer. Ten 
tweede bracht Cécile Scailliérez in 1991 het middenpaneel van het San Donato-altaarstuk 
(Genua, Chiesa di San Donato) in verband met een tekening in het Rijksprentenkabinet in 
Amsterdam. In dit onderdeel over het gebruik van modellen wordt ingegaan op deze twee 
casestudies, waarbij wordt gekeken in hoeverre het onderzoek met IRR nieuwe inzichten 
biedt. 
 
Dürers houtsneden als model bij het ontwerp van het Reinhold-altaarstuk 
Voor de geschilderde scènes op retabelvleugels met het leven van Christus en Maria werd 
in Antwerpen veel gebruik gemaakt van de prenten van Albrecht Dürer en dan met name 
de serie houtsneden met voorstellingen uit Het leven van Maria (1511) en de Kleine en Grote 
Passie.278 Evenals de zogenaamde Antwerpse Maniëristen concipieerde Joos van Cleve 
verschillende figuurtypen en composities op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk 
naar Dürers houtsneden. 
 Voor de scène met Christus op de Olijfberg combineerde Joos van Cleve twee 
houtsneden van Dürer.279 De prent van Albrecht Dürer met hetzelfde onderwerp uit de 
Grote Passie van 1500 vertoont opmerkelijke gelijkenissen. In beide voorstellingen zijn vier 
hoofdfiguren en vormen Christus, Johannes de Evangelist en Petrus een driehoek. 
Christus zit geknield te bidden voor een donkere grot en vormt de top van de 
driehoekscompositie. In de linker onderhoek van de voorstelling is de slapende Petrus 
afgebeeld en aan de rechterkant zit Johannes de Evangelist, die met zijn arm steunt op een 
boomstronk. Boven Christus is een in de lucht zwevende engel afgebeeld, die hem een 
kelk aanreikt. Christus en de engel zijn in het Reinhold-altaarstuk echter spiegelbeeldig aan 
de prent van Dürer. Mogelijk nam Van Cleve de Christusfiguur over van een andere 
houtsnede van Dürer. Het lange krullende haar en de houding van handen en blote voeten 
van Christus op Dürers prent Johannes’ visioen van Christus en de zeven kaarsen (Apocalyps Serie, 
1495) is immers vergelijkbaar met die van Joos van Cleve.  

Ook de Ecce Homo-scène is grotendeels gebaseerd op een prent van Dürers Kleine 
Passieserie van 1511 (afb. 48-49).280 In beide voorstellingen wordt Christus begeleid door 
twee mannen in het bovenste gedeelte van de compositie. In het schilderij leunt de 
                                                           

277 Van den Brink in Antwerpen/ Maastricht 2005, pp. 150-151.  
278 Kleine Passie, Bartsch-nrs.: 16-52 (Kurth 1963, nrs. 222-258); Grote Passie, Bartsch-nrs.: 4-15 
(Kurth 1963, nrs. 121-127 en 214-218); Marieleven, Bartsch-nrs.: 77 t/m 95 (Kurth 1963, nrs. 175-
191)Onder andere: Held 1931 (over de invloed van Dürer op de Nederlandse Kunst); Périer-
d’Ieteren 1993, p. 61; Van den Brink 2001a, p. 20; Goddard 2006; Leeflang 2006a. Ook de 
Antwerpse schilders Adriaen van Overbeke en de Meester van 1518 baseerden zich voor de 
geschilderde luiken van retabels op Dürers houtsneden, zie voor uitgebreide beschrijving van de 
overgenomen composities bij de Antwerpse Maniëristen: Leeflang 2006a. Verder voor Adriaen van 
Overbeke: Hoffmann 1998, pp. 184-185, kleurenreproductie XIII; Hoffmann 1998: 
kleurenreproducties van de panelen in Dortmund XXXVII, XL, XXXIX. Zie ook Hoffmann 2003, 
pp. 77-103 en voor de Meester van 1518: Van den Brink 2001a, p. 20; Van den Brink 
ongepubliceerd manuscript, cat. 29. 
279 Leeflang 2006b, fig. 3-5. Dürer, Christus op de olijfberg (Grote Passie), Bartsch-nr. 6 (Kurth 1963, nr. 
121); Johannes’ visioen van Christus en de zeven kaarsen (Apocalyps Serie), Bartsch-nr. 62 (Kurth 1963, nr. 
107) 
280 Dürer, Ecce Home (Kleine Passie), Bartsch-nr.: 35 (Kurth 1963, nr. 246). 
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spottende en lachende man in het rode gewaad over de reling van de balustrade. In Dürers 
prent is deze figuur een ander type, maar desondanks rust ook deze man met zijn arm op 
de reling en bespot hij Christus. De mannen op de voorgrond zijn vrij exact overgenomen 
van de prent van Dürer. De soldaat aan de linkerkant, gezien in profiel, wijst met zijn 
rechterarm naar Christus. De man die op de trap zit heeft zijn lichaam naar links gedraaid 
en het hoofd naar rechts. In zijn rechterhand houdt hij een hellebaard vast. Twee soldaten 
staan aan de rechterkant van de compositie. De linker neemt een expressievere houding 
aan dan de figuur waarvan hij werd afgeleid. Door een meer sierlijke plooival van het 
gewaad, de hoger opgeheven arm en de houding van het naar achteren gekantelde hoofd 
voldoet de man meer aan het stijlidioom van het Antwerpse Maniërisme.  

Verder vertonen de composities of onderdelen hiervan met De kruisiging, Christus 
voor Pilatus, De kruisdraging en Het laatste avondmaal eveneens overeenkomsten met Dürers 
Grote en Kleine Passie. Hand vindt de overeenkomsten, die worden genoemd door 
Białostocki, tussen de prenten van Dürer en De kruisiging en Het laatste avondmaal op het 
Reinhold-altaarstuk te algemeen en niet overtuigend.281 Mijns inziens zijn de twee soldaten 
aan de rechterkant van De kruisiging wel degelijk overgenomen van de Kleine Passie van 
Dürer.282 De linkerman met de tulband wijst met zijn rechterhand naar Christus. Hij praat 
met de man naast hem die in profiel is weergegeven en een opmerkelijk hoofddeksel 
draagt.283 De geschilderde figuren zijn zowel qua houding als type gelijk aan die van Dürer. 
Joos van Cleve paste enkele elementen aan, zoals de hellebaard die in de prent van Dürer 
voor het gezicht van de linkerman langsloopt. Op het paneel van het Reinhold-altaarstuk 
werd de hellebaard naar rechts verplaatst, zodat het volledige gezicht van de soldaat 
zichtbaar is. De groep figuren aan de linkerzijde van Dürers Kruisiging nam Joos van Cleve 
niet over voor zijn voorstelling van Christus aan het kruis. Dürers figuur van Maria in 
profiel komt echter wel voor op Joos van Cleves Kruisdraging (Reinhold-altaarstuk). Voor 
deze compositie baseerde Van Cleve zich eveneens voor Dürers Kruisdraging (Kleine 
Passie).284 Beide kunstenaars hebben de figuur achter Christus in profiel weergegeven met 
zijn hoofd door de ladder. Dürers mannen te paard heeft Joos van Cleve naar de 
linkerzijde van de compositie verplaatst. Het bolle hoofd van de linkerman en het magere 
gezicht van de rechter met baard zijn zeer overeenkomstig met Dürers weergave van deze 
figuren.  

Ook voor de compositie met Christus voor Pilatus lijkt Joos van Cleve Dürers Kleine 
Passiereeks als model te hebben gebruikt.285 Pilatus zit in beide uitvoeringen aan de 
linkerkant van de voorstelling en is in profiel weergegeven. Hij wast zijn handen boven een 
schaal, waarin water wordt geschonken door een jonge man met krullend haar. Links van 
Pilatus, is nog een man in profiel weergegeven, die in een schaduwrijk gedeelte van de 
compositie staat. Dürer heeft over het gezicht van de man horizontale arceringen geplaatst 
om dit effect te bereiken. Zoals eerder opgemerkt, bracht ook Joos van Cleve in de 
ondertekening horizontale arceringen aan over het gezicht, die tevens met het blote oog 
door de verflagen zichtbaar zijn (afb. 24). Naast deze figuren is ook de setting grotendeels 
door Van Cleve overgenomen. Pilatus zit op een halfronde troon die is voorzien van een 
baldakijn en eredoek. De figuren aan de rechterzijde heeft Joos van Cleve niet 
geconcipieerd naar Dürers voorbeeld. In plaats van het wegleiden van Christus door de 
soldaten heeft Van Cleve gekozen voor een moment eerder, waarbij Christus (eveneens 

                                                           

281 Hand 2004, p. 34. 
282 Bartsch-nr. 40 (Kurth 1963, nr. 246). 
283 De compositie met De kruisiging toegeschreven aan de Meester van de Antwerpse Aanbidding 
(Court-Saint-Étienne, Kathedraal) is eveneens gekopieerd naar de genoemde prent van Dürer (De 
Corte 1989). 
284 Bartsch-nr. 37 (Kurth 1963, nr. 243). 
285 Bartsch-nr. 31 (Kurth 1963, nr. 237). 
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begeleid door soldaten) voor Pilatus verschijnt. Het staande formaat van Joos van Cleves 
Laatste avondmaal komt overeen met Dürers Grote en Kleine Passiereeks-voorstelling.286 Van 
Cleve had mogelijk beide prenten tot zijn beschikking. De wijze waarop Joos van Cleve de 
twee apostelen aan de rechterzijde heeft geschilderd met de linker (Judas) gezien in profiel 
en de rechter met het gezicht naar rechts gedraaid, waarbij zijn kruin goed zichtbaar is, 
vertoont zeer veel overeenkomsten met dezelfde figuren van Dürer. In beide 
voorstellingen heeft Judas krullend haar en een korte baard. Bij Dürer houdt hij in zijn 
linkerhand een geldbuideltje en bij Van Cleve heeft hij een plooi van zijn gewaad vast. De 
houding blijft echter gelijk. De plooi in het midden van het tafelkleed is zowel zichtbaar bij 
Joos van Cleve als de veronderstelde modellen. Het door Joos van Cleve geschilderde 
onderstel van de tafel met gebogen schoren is gelijk aan Dürers Avondmaal van de Grote 
Passie.  
 In een enkel geval komen de figuren in de ondertekening meer overeen met de 
prent van Dürer die als model diende bij het ontwerp van de voorstelling dan het 
uiteindelijke schilderij.287 Een voorbeeld hiervan is het gezicht van Petrus op de reeds 
genoemde voorstelling met Christus op de Olijfberg van het Reinhold-altaarstuk. Petrus’ 
gelaatstrekken zijn in de ondertekening karakteristieker dan in verf. De haakneus en de in 
profiel weergegeven houding van het gezicht in de ondertekenfase vertonen meer 
gelijkenissen met de houtsnede van Dürer met hetzelfde onderwerp (Grote Passie) dan de 
uiteindelijk gerealiseerde figuur, die wordt gekenmerkt door een rond gezicht met een 
zacht modellering (afb. 50).288 Joos van Cleve koos voor een wijziging ten op zichte van de 
ondertekening om Dürers model om te zetten naar een eigen inventie. Ook de Meester 
van 1518 week in sommige gevallen bewust af van zijn model in de vorm van de prenten 
van Dürer. Zoals Born en Van den Brink opmerkte, is het gezicht van de Maagd in de 
ondertekening van De aanbidding van de koningen op het Mariaretabel in Lübeck exact gelijk 
aan de houtsnede met hetzelfde onderwerp van Dürer (uit de reeks van prenten met Het 
leven van Maria).289 In de ondertekening was het gezicht frontaal en iets naar rechts 
gekanteld, terwijl de geschilderde Maria naar haar Kind kijkt, waarbij zij het hoofd een 
beetje naar links heeft gedraaid.  
 Opmerkelijk genoeg, zijn er behalve het Reinhold-altaarstuk maar slechts enkele 
andere schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve op basis van de compositie met 
Albrecht Dürers werken in verband te brengen. Zoals reeds opgemerkt in het vorige 
hoofdstuk, vervaardigde Van Cleve zijn Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek naar een 
voorbeeld van zijn Duitse collega (nu in Lissabon, Museu di Arte Atiga). Ook de twee 
veronderstelde luiken van het Cerezo-altaarstuk (Agaete, Gran Canaria, zie hoofdstuk 3) 
met op het linkerzijpaneel De heiligen Antonius en Christoffel en de Heilige Franciscus op het 
rechterluik vertonen overeenkomsten met de prenten van Dürer met hetzelfde onderwerp 
uit de serie met populaire heiligen.290 Met name het gezicht en de houding van Franciscus 
en de crucifix in de lucht zijn gelijksoortig.  
 Veel Antwerpse kunsthandelaren, verzamelaars en kunstenaarsateliers hadden 
prenten van Dürer in hun bezit.291 Wolfgang Schmid schreef: ‘It is quite obvious that 

                                                           

286 Het laatste avondmaal (Kleine Passie): Bartsch-nr. 24 (Kurth 1963, nr.  231); Grote Passie: Bartsch-nr. 
5 (Kurth 1963, nr. 215). 
287 Born 1991, p. 191;  Leeflang 2006a; Van den Brink ongepubliceerd manuscript, cat. 29. 
288 Leeflang 2006b, fig. 12-14. 
289 Born 1991, p. 191; Van den Brink ongepubliceerd manuscript, cat. 29. 
290 Heilige Christoffel: Bartsch-nr. 104, Hollstein 1823 (Kurth 1963, nr. 194), rond 1501 en De Stigmata 
van de Heilige Franciscus, Bartsch-nr. 110, Hollstein 1929 (Kurth 1963, nr. 195), rond 1502. 
291 Goldstein maakte melding van een boek van Albrecht Dürer in de inventaris van Joris Vezeleer 
(Goldstein, lezing aan de UFSIA, Antwerpen, januari 2002). In 1521 gaf Dürer de reeks 
houtsneden van de Apocalyps cadeau aan Dirck Vellert (Dürer 1475-1528, vertaling en bewerking 



84 

Dürer’s products met the taste of his time and had a forming influence on many artists of 
his own generation and of many generations to come… Copies by other artists and 
Dürer’s own designs for other craftsman caused a further spread of his ideas and his 
style’.292 Volgens Schmids berekening waren er maar liefst circa 70.000 tot 175.000 
houtsneden en tussen de 20.000 en 50.000 gravures van Dürer in omloop, waarbij de 
kopieën van buiten het atelier buiten beschouwing zijn gelaten. Ter illustratie is uit 
documenten bekend dat de kunstverzamelaar Ferdinand Columbus in 1522 meer dan 3000 
prenten in zijn verzameling had, waarvan 174 van Dürer en 202 van Dürers leerlingen.293 
 
De tekening met De aanbidding van de koningen in Amsterdam 
De tekening met De aanbidding van de koningen in Amsterdam (Rijksprentenkabinet) werd in 
het verleden toegeschreven aan Jacob Cornelisz van Oostsanen (afb. 51).294 In 1991 
veranderde Scailliérez deze toeschrijving naar Joos van Cleve aan de hand van de duidelijke 
overeenkomsten met het middenpaneel van het San Donato-altaarstuk in Genua (Chiesa di 
San Donato, afb. 72).295 Wouter Kloek plaatste de tekening eveneens in de omgeving van 
Van Cleve. Hij was van mening dat de schets op papier was gemaakt naar het San Donato-
altaarstuk, terwijl Scailliérez veronderstelde dat de tekening diende als voorbereidende 
schets.296 Aangezien het San Donato-altaarstuk werd onderzocht met IRR, is het mogelijk 
een vergelijking te maken tussen de tekening in Amsterdam en de ondertekening van het 
altaarstuk in Genua. Kunnen de veronderstellingen inzake de functie van de tekening als 
voorbereidende schets of kopie worden onderbouwd of ontkracht? 

De ondertekening van het San Donato-altaarstuk is aangebracht met een droog 
materiaal en bestaat uit contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen voor schaduw 
en volume. De ondertekening op het middenpaneel, de luiken en de kleine paneeltjes met 
wolken boven de zijpanelen, kon niet zo goed worden geregistreerd als in het overgrote 
deel van de andere onderzochte werken.297 Desalniettemin biedt het onderzoek met IRR 
voldoende informatie inzake het werkproces en de relatie tekening en ondertekening. In de 
figuur van de opdrachtgever, Stefano Raggio op het linkerluik zijn enkele schetsmatige 
lijnen zichtbaar: een dubbele contourlijn in de kin, losse lijnen voor het haar op zijn 
voorhoofd en een contour voor zijn neus (afb. 52-53). In de kleding van de man en op zijn 
linkerjukbeen zijn horizontale arceringen geplaatst voor schaduw. Wijd gespatieerde 
arceringen in de bruine bonte kraag en horizontale arceringen in het hemd onder de 

                                                                                                                                                                         

Fry 1995, p. 70). In 1525 zou Vellert zelf een reeks van 18 rondbladen maken met dit onderwerp, 
gedeeltelijk gebaseerd op het voorbeeld van zijn Duitse vakgenoot. Eén blad bevindt zich in Berlijn 
(Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett). Bij de bestudering van deze tekening, 
ontdekte Van den Brink aan de achterzijde een datering in Vellerts handschrift, 1525. De andere 
zeventien bladen bevinden zich in de Rothschild-collectie in het Musée du Louvre in Parijs. 
292 Schmid 1996, pp. 32, 37; Koerner 2002, p. 23. 
293 Koerner 2002, p. 19. 
294 Tekening met De aanbidding van de koningen, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 
inv. 1921:473, Amsterdam, Rijksprentenkabinet. K.G. Boon , Netherlandish Drawings of the Fifteenth 
and Sixteenth Centuries, Den Haag 1978, p. 143. Inzake de attributie van tekeningen aan Joos van 
Cleve, zie tevens: Van den Brink 2006, p. 221. De auteur heeft De aanbidding van de koningen in 
Londen, British Museum en De onthoofding van de Heilige Dorothea in Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet, die vaak in verband worden gebracht met Joos van Cleve, afgeschreven. 
295 Scailliérez 1991, p. 78.  
296 Mijn dank gaat uit naar Kloek met wie ik mijn ideeën omtrent de tekening heb kunnen 
bespreken (Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 11 oktober 2002); Scailliérez 1991, p. 78. 
297 In de triptieken met De aanbidding van de koningen in Napels en De dood van Maria in München was 
eveneens een lichtgrijze, en moeilijk zichtbaar te maken, ondertekening aanwezig. De 
ondertekening van De dood van Maria in Keulen, zichtbaar met het blote oog, werd volledig 
transparant in IRR. 
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mantel zijn eveneens aangegeven om schaduwpartijen te duiden. De figuur was in de 
ondertekening kleiner gepland dan dat hij werd uitgevoerd in verf. Ook de Heilige Stefanus 
en geknielde koning, Caspar, op het middenpaneel zijn in het verfstadium vergroot. De 
contour van beide hoofden was kleiner in de ondertekening. De eerste opzet is beperkt 
gebleven tot een ondertekende contour voor de vorm van het gezicht en enkele 
aanduidingen voor de neus, mond, ogen en het oor. In de figuur van de Heilige Stefanus 
zijn korte arceringen zichtbaar op het linkerjukbeen, zoals ook bij de stichter Stefano 
Raggio. In de nek van zowel Stefanus als Caspar zijn arceringen geplaatst. De wijze waarop 
de aureolen van Maria Magdalena op het rechterluik en van God de Vader op het 
linkerluik zijn voorbereid, is gelijk.298 Dezelfde schetsmatige lijnen zijn aanwezig in de 
wolken op de zijpanelen, het middenpaneel en de kleine delen boven de luiken, waarop 
enkel wolken zijn geschilderd.  

Rotondi Terminiello vermoedde dat Joos van Cleve het San Donato-altaarstuk in 
Genua schilderde.299 Het middenpaneel zou hij hebben vervaardigd tijdens een eerste 
verblijf in Genua tussen 1512 en 1516 en de luiken gedurende een tweede bezoek. Na een 
nauwkeurige bestudering van de ondertekening lijken de genoemde delen van het 
altaarstuk: de luiken, het middenpaneel en de kleine delen boven de zijpanelen echter op 
hetzelfde moment te zijn vervaardigd door één hand (mijns inziens: Joos van Cleve). Deze 
bevindingen worden tevens ondersteund door het onderzoek met dendrochronologie en 
de analyse van de verfmonsters (zie hoofdstuk 3 en 5). 
 De compositie van de tekening in Amsterdam komt bijna exact overeen met het 
middenpaneel van het San Donato-altaarstuk. Bij de vergelijking tussen tekening, 
ondertekening en verflagen wordt het duidelijk dat enkele details enkel aanwezig zijn in de 
uiteindelijke verflagen. De kettingen rond de hals van Caspar, Melchior en Baltasar zijn 
enkel in verf uitgevoerd (afb. 54). Deze juwelen werden niet voorbereid in de 
ondertekening, maar ontbreken tevens in de tekening op papier. Een ander voorbeeld is de 
houten stok van de man met de rode tulband links in de achtergrond. Alsmede de 
kettingen komt dit element enkel voor op het schilderij en niet in de ondertekenfase of op 
de tekening in Amsterdam. Ook de veer op het hoofddeksel van de man in de achtergrond 
is louter waarneembaar in de gerealiseerde (geschilderde) versie. Indien de tekening naar 
het schilderij werd vervaardigd, is het zeer ongebruikelijk dat een kopiist details, zoals de 
genoemde kettingen, niet zou overnemen. Dit doet vermoeden dat de tekening, zoals 
Scailliérez veronderstelde, zeer waarschijnlijk als model heeft gediend en dat de 
voorstelling op het paneel werd herhaald. Een andere mogelijkheid is dat de tekening in 
Amsterdam tijdens de vervaardiging van het San Donato-altaarstuk werd gemaakt; nadat 
de ondertekening was aangebracht en voordat het paneel was voorzien van de verflagen. 
In dit geval functioneerde de tekening als herinnering, die mogelijk later als model kon 
worden gebruikt, aan het San Donato-altaarstuk dat bestemd was voor Italië (zie ook 
hoofdstuk 3).  

Aangezien er geen tekeningen op papier door Joos van Cleve zijn gesigneerd en er 
zeer weinig aan de kunstenaar worden toegeschreven, is het moeilijk om vast te stellen of 
de tekening met De aanbidding van de koningen in Amsterdam door Joos van Cleve, een 
ateliermedewerker of iemand van buiten de werkplaats werd vervaardigd. Zoals reeds 
opgemerkt, verzamelden schilders immers ook tekeningen en prenten van andere 
kunstenaars die als model konden worden gebruikt voor hun eigen werk. De 
veronderstelling dat de tekening als model van de hand van een andere schilder in het 

                                                           

298 Aan de linkerzijde op het paneel met De geboorte van Christus in Wenen werd eveneens een 
schetsmatige aureool ondertekend.  
299 Rontondi Terminiello 1978, p. 253; zie ook Leeflang 2003a.  
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atelier aanwezig was, mag dan ook niet worden uitgesloten.300 Desalniettemin ben ik van 
mening dat de tekening met De aanbidding van de koningen in Amsterdam een aantal 
opvallende elementen bevat die zouden kunnen wijzen op de meesters hand of die van een 
zeer getalenteerde ateliermedewerker. De wijze waarop Maria’s linkerhand met lange slanke 
vingers werd getekend, is gelijk aan de manier waarop Joos van Cleve deze voorbereidde in 
de (eigenhandige) ondertekening van zijn schilderijen. De hand werd enkel aangeduid met 
contourlijnen en de lijn tussen wijsvinger en duim is lang. Ook de wijze waarop de koppen 
zijn voorbereid met een contour en slechts enkele minimale indicaties voor ogen, neus en 
mond; en de korte gebogen arceringen langs contourlijnen voor de plooien van de 
gewaden is overeenkomstig en lijkt aan te sluiten bij Van Cleves werkplaatsroutine. De 
figuur van de geknielde koning, Caspar en met name zijn rechterhand zijn echter enigszins 
houterig en minder sierlijk dan we van Joos van Cleve zouden verwachten.  
 
Conclusie 
Uit archiefdocumenten blijkt dat schilders vaak tekeningen en prenten in het atelier hadden 
die als inspiratiebron werden gebruikt voor hun eigen ontwerpen.301 Hoewel het gebruik 
van dergelijke modellen door Joos van Cleve en zijn medewerkers menigmaal in de 
literatuur werd verondersteld, zijn de daadwerkelijke bewijzen mager. Er zijn geen 
gesigneerde tekeningen en er worden maar enkele tekeningen aan Joos van Cleve 
toegeschreven.302 Van den Brink vermeldt hierbij dat dit ‘opvallend is voor een kunstenaar 
met een grote werkplaats, een forse schilderijenproductie en  -gezien de kwaliteit van de 
ondertekeningen- vlotte en zelfbewuste tekenhand’.303 Meer onderzoek naar de relatie 
tussen Joos van Cleves composities en tekeningen, die mogelijk als model hebben gediend, 
is gewenst. Aangezien de bestudering van tekeningen mijns inziens een andere specialisatie 
vereist, viel een sytematische bestudering hiervan met uitzondering van de twee tekeningen 
in Amsterdam buiten deze studie. 

Ondanks het grotendeels ontbreken van tekeningen van Joos van Cleves hand, kan 
er naast het Reinhold-altaarstuk en het San Donato-altaarstuk ook een aantal van zijn 
andere schilderijen in verband worden gebracht met de werken van andere kunstenaars. Zo 
maakte Van Cleve een vrije kopie (in Philadelphia, Museum of Fine Art) naar Rogier van 
der Weydens Kruisafneming in Madrid (Museo del Prado).304 Hoewel de houdingen van de 
figuren en de opbouw van de composities overeenkomen, heeft Van Cleve de gezichten 
aangepast aan zijn eigen stijlidioom en werd Rogier van der Weydens egaal gouden 
achtergrond vervangen door een wijds landschap. Het onderzoek met IRR toont aan dat 
Joos van Cleve in de ondertekening van het paneel in Philadelphia dichter bij het origineel 

                                                           

300 Met dank aan Van den Brink voor het bediscussiëren van deze mogelijkheid (mondeling 23 
februari 2004). 
301 Van den Brink 2006; Goldstein maakte melding van een boek van Albrecht Dürer in de 
inventaris van Joris Vezeleer (Goldstein, lezing aan de UFSIA, Antwerpen, januari 2002). In 1521 
gaf Dürer de reeks houtsneden van de Apocalyps cadeau aan Dirck Vellert: Dürer (editie Fry, 
1995), p. 70. In 1525 zou Vellert zelf een reeks van 18 rondbladen maken met dit onderwerp, 
gedeeltelijk gebaseerd op het voorbeeld van zijn Duitse vakgenoot. Eén blad bevindt zich in Berlijn 
(Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett) en de andere zeventien bladen bevinden 
zich in de Rothschild-collectie (Louvre, Parijs). 
302 Ainsworth schreef de tekening met De onthoofding van de Heilige Dorothea (Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet) en De aanbidding van de koningen (Londen, British Museum) aan Joos van Cleve 
toe (Ainsworth 1983, pp. 15-17). Zowel Hand als Van den Brink zijn niet overtuigd van deze 
toeschrijving (p. Van den Brink 2006, p. 221). 
303 Van den Brink 2006, pp. 221. 
304 Friedländer 1972, p. 37. 
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bleef, dan in het uiteindelijke schilderij.305 Links van het hoofd van Jozef van Arimethea is 
een wapperende gedeelte van het gewaad van de op de ladder staande man voorbereid dat 
in verf achterwege werd gelaten (afb. 55). Dat Joos van Cleve in het bezit moet zijn 
geweest van een tekening of prent naar het origineel van Van der Weyden lijkt dan ook 
zeer waarschijnlijk. Hand legde ook een verband tussen Joos van Cleves voorstellingen van 
De dood van Maria (in Keulen en München) en de schilderijen met hetzelfde onderwerp van 
Petrus Christus (San Diego, Timken Museum of Art) en Hugo van der Goes (Brugge, 
Groeningemuseum).306 De tekening met De dood van Maria naar een voorbeeld van Hugo 
van der Goes in Braunschweig (Herzog Anton Ulrich-Museum), bewijst wederom de 
aanwezigheid van tekeningen, die als model kunnen hebben gediend.307 De verticale 
plaatsing van het bed met aan de rechterkant een boogvormige entree op deze tekening 
vertoont veel overeenkomsten met Joos van Cleves Dood van Maria in Keulen.   

De houding van Maria en Kind op De Heilige Familie in the Friedsam-collectie 
(Metropolitan Museum of Art) in New York komt overeen met Jan van Eycks Lucca-
Madonna (Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut).308 De oorspronkelijke locatie van het 
laatste werk is onbekend, waardoor het onduidelijk is of Joos van Cleve een tekening heeft 
kunnen maken naar het origineel of dat hij de compositie via kopieën, tekeningen of 
prenten kende.309  Dit is eveneens het geval bij de voorstellingen met Maria en Kind met 
kersen en Christus en Johannes als kinderen, die zijn afgeleid van Italiaanse voorbeelden. Ook 
hierbij is het de vraag of Joos van Cleve zijn schilderijen vervaardigde naar aanleiding van 
het origineel, een kopie, een tekening of prent. Daarnaast lijken de terugkerende 
elementen, zoals het in het in het eerste hoofdstuk genoemde voorbeeld van het gebouw in 
de achtergrond van De aanbidding van de koningen in Praag en het San Donato-altaarstuk in 
Genua (afb. 9) een bewijs voor de aanwezigheid van modellen in de werkplaats. 

Bij de serieproductie van verschillende van Joos van Cleves compositie maakten de 
kunstenaar en zijn medewerkers gebruik van kartons. De toepassing van deze kartons om 
de vervaardiging van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen zal in het vierde 
hoofdstuk worden behandeld. Naast prenten en tekeningen kunnen dergelijke 
reproductiekartons ook worden beschouwd als modellen.  
 
 
2.5. Samenvatting 
 
Het onderzoek met IRR naar de geïntergreerde zelfportretten van Joos van Cleve maakt 
het mogelijk om deze traditie te bestuderen vanuit het ontstaansproces van het kunstwerk. 
De kunstenaar bracht zijn zelfportret en het monogram aan op werken die in opdracht 
werden vervaardigd. Op basis van stilistische verschillen, de complexiteit en het formaat 
van de voorstellingen kan worden verondersteld dat hij bij al deze schilderijen werd 
bijgestaan door assistenten. Opmerkelijk is dat in ieder geval bij drie van de vier met IRR 
onderzochte werken niet het zelfportret werd voorbereid in de fase van de ondertekening, 
maar dat het gezicht over een andere gestandaardiseerde en ondertekende figuur werd 
heen geschilderd.Vandaar dat men zou kunnen vermoeden dat Joos van Cleve wachtte tot 
dat de altaarstukken waren voltooid om te bepalen of het resultaat van zijn medewerkers 
bevredigend was. Pas dan voegde hij zijn sigatuur in de vorm van een monogram of 
zelfportret toe.  

                                                           

305 Faries onderzocht het paneel met IRR in 1982 en 1992 (zie Bijlage 1); Faries 2001, p. 94, afb. 33 
(detail van Jozef van Arimathea en Christus). 
306 Hand 2004, pp. 28-30, fig. 18 (Petrus Christus) en fig. 19 (Van der Goes). 
307  Hand 2004, fig. 30, p. 29. 
308 Friedländer 1972, p. 28. 
309 Hand veronderstelt dat Joos van Cleve toegang had tot het origineel (Hand 2004, p. 52).  
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Een ander belangrijk aspect van de casus naar Joos van Cleves zelfportretten is de 
gelijksoortige ondertekening die aan het licht kwam tijdens het onderzoek met IRR. De 
ondertekende lay-out bestaat uit sierlijke contourlijnen voor de hoofdvormen en een 
uitgebreid systeem van arceringen in verschillende richtingen voor schaduw en volume. 
Aangezien de werken met een zelfportret op verschillende momenten van Van Cleves 
carrière kunnen worden gedateerd, kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve reeds vanaf 
de start in Antwerpen een eigen ondertekenstijl had ontwikkeld, die door de jaren heen vrij 
constant bleef.  

Het intrigerende Reinhold-altaarstuk, voorzien van een monogram en zelfportret, 
is één van de vroegst gekende opdrachten van Joos van Cleve in Antwerpen en is een 
uitmuntend voorbeeld voor de complexe samenwerking tussen de meester en zijn 
assistenten. De grafische ondertekening op de binnenluiken, diende naar alle 
waarschijnlijkheid als richtlijn voor de assistenten die op deze wijze de voorstellingen 
eenvoudig konden inschilderen. Dat deze manier van werken mogelijk succesvol was, blijkt 
uit de bestudering van andere werken van Joos van Cleve, waarbij de nodige assistentie kan 
worden verwacht, zoals de drieluiken met De aanbidding van de koningen in Detroit en 
Napels. Hoewel het enigszins schematische karakter van de ondertekening (en de 
hoeveelheid kleurnotaties) lijkt af te nemen in de loop der jaren, blijven verschillende 
karakteristieken van de ondertekende lay-out in de houtsnedenconventie, zoals het 
uitvoerige gebruik van arceringen, de suggestieve ‘witte’ lijnen en de handen met lange 
slanke vingers, die enkel worden aangeduid met een buitencontour, kenmerkend voor Joos 
van Cleves werkwijze. De ondertekenstijl kan worden gekarakteriseerd als vlot, waarbij de 
lay-out een gedetailleerd beeld geeft van de te schilderen compositie. Er werden nauwelijks 
wijzigingen aangebracht in de ondertekening zelf, en ook tijdens het schilderproces werd 
bijna nooit iets veranderd ten opzichte van de ondertekende lay-out. Bovendien werden bij 
complexe voorstellingen kleuraanduidingen aangebracht. Door deze combinatie van een 
helder ondertekende opzet met kleurnotitities onstond een zeer efficient hulpmiddel voor 
werkplaatsassistenten. In hoeverre de ondertekening werkelijk als vidimus functioneerde, 
komt tevens aanbod in het volgende hoofdstuk, waarbij de invloed van de opdrachtgevers 
op het totstandkomen van altaarstukken centraal staat.  
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Hoofdstuk 3. Distributie en afname: Joos van Cleves altaarstukken in opdracht 
 
Inleiding 
‘De vermaerde heerlijke stadt Antwerpen, door Coopmanschap in voorspoet wesende, 
heeft over al tot haer gewenct d’uytnemenste onser Consten, die veel hun tot haer oock 
begeven hebben, om dat de Const geern is by den rijckdom.’310 Wellicht zijn deze regels 
van Karel van Mander de meest geciteerde in de sociaal-economische en kunsthistorische 
publicaties die zich concentreren op de groeiende artistieke positie van Antwerpen aan het 
begin van de zestiende eeuw. Het citaat geeft aan hoe belangrijk de aanwezige kooplieden 
waren voor de opbloei van de Antwerpse kunsthandel.311 De verkoop van kunstobjecten 
kan immers niet los worden gezien van de explosieve economische groei.312 Ook bij de 
bestudering van de opdrachtsituatie voor kunstenaars blijkt dat handelaren uit met name 
Italië en de Hanzesteden van zeer groot belang waren. Schilders waaronder Joos van Cleve 
werden door het internationale karakter van de stad verplicht zich te verdiepen in en zich 
aan te passen aan de nieuwste en steeds veranderende trends op het gebied van de kunst in 
zowel binnen- als buitenland.313 Als gevolg hiervan moesten kunstenaars hun 
middeleeuwse werkplaatsen, zoals Vermeylen het formuleerden, transformeren tot ‘proto-
industriële ateliers’.314 De wijze waarop Joos van Cleve zijn atelierpraktijken aanpasten aan 
de toenemende vraag werd reeds behandeld in het vorige hoofdstuk, maar in hoeverre zijn 
bepaalde werkmethodes gerelateerd aan de opdrachtsituatie?315 Is er sprake van een 
bepaalde type ondertekening bij bestelde werken? Wat was het aandeel van de meester en 
welke partijen werden door Joos van Cleve uitbesteed aan andere kunstenaars? En is er een 
bepaalde routine vast te stellen met betrekking tot de geportretteerde opdrachtgevers?  

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, moeten Van Cleves 
opdrachtgevers en hun bestellingen nader worden bestudeerd. Er zijn ten minste 
éénentwintig in opdracht vervaardigde altaarstukken of gedeeltes ervan van de kunstenaar 
en zijn ateliermedewerkers bewaard gebleven.316 Hierbij worden autonome portretten 

                                                           

310 Van Mander, fol. 219 r. 
311 Vermeylen 2003, p. 17; Honig 1998, p. 4. 
312 Vermeylen 2003, p. 15. Zie tevens hiertoe: Campbell 1976 en Ewing 1990. 
313 Vermeylen 2003, pp. 17-18. 
314 Vermeylen 2003, p. 18. 
315 Een dergelijk onderzoek met IRR naar memoriealtaarstukken werd met veel succes uitgevoerd 
door Faries en Van Buren (Faries/ Van Buren 1991, pp. 141-150).  
316 Altaarstukken met stichters en/ of wapenschilden: Reinhold-altaarstuk (Warschau, Muzeum 
Narodowe), twee triptieken met De dood van Maria (Keulen, Wallraf-Richartz-Museum en München, 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek), de triptiek De bewening (Frankfurt, 
Städelsches Kunstinstitut), triptiek met De kruisiging (Tokyo, The National Gallery); San Donato-
altaarstuk (Genua, Chiesa di San Donato), drieluik met De kruisafneming (Edinburgh, The National 
Gallery of Scotland); Triptiek met De aanbidding van de koningen (Praag, Narodni Gallery); triptiek 
met De getroonde Maria en Kind (Wenen, Kunsthistorisches Museum); Cerezo-altaarstuk (Agaeta, Gran 
Canaria); Santa Maria della Pace-altaarstuk (Parijs, Musée du Louvre); twee luiken met stichters 
(Norfolk); De Kruisiging (Napels, Museo di Capodimonte); triptiek met De aanbidding van de koningen 
(Napels, Museo di Capodimonte); triptiek met De aanbidding van de koningen (Detroit, Detroit 
Institute of Art); De kruisiging (New York, Metropolitan Museum of Art); Grote aanbidding van de 
koningen (Dresden, Staatliche Kunstsammlungen); drieluik met Christus verschijnt aan Maria (Powys 
Museum, Welshpool); triptiek met De kruisafneming, 25 april 1989, geveild bij Peel/ S in Madrid 
(Hand 2004, cat. 43, p. 138, afb. 128); een triptiek met De getroonde Maria en Kind, geveild bij Koller, 
Zurich (in maart 1998) en het paneel met Christus en Johannes als kinderen (Chicago, The Institute of 
Art). Het Kalkar-altaarstuk is in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten, aangezien dit werk voor 
Joos van Cleves periode in Antwerpen werd vervaardigd en hij hierbij niet de eindverantwoordelijk 
was, maar een assistent.  
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buiten beschouwing gelaten, aangezien dit deel van Joos van Cleves productie een 
zelfstandig onderzoek vereist en buiten deze studie valt. De opdrachtgevers van elf werken 
konden aan de hand van wapenschilden of documenten worden geïdentificeerd (zie tabel 
1). Hierdoor is het mogelijk om een idee te krijgen van de verspeiding van Van Cleves 
kunstwerken. Van acht van de bestelde schilderijen is de originele verblijfplaats bekend. 
Drie van de vier altaarstukken waren bestemd voor kerken in Italië en zijn in of nabij 
Genua te situeren.317 Een vijfde Italiaanse opdracht die in verband kan worden gebracht 
met de stad Genua is het Cerezo-altaarstuk in Agaete (Gran Canaria).318 Het altaarstuk 
werd namelijk besteld door de Genuese koopman Antón Cerezo, die woonde op het 
Canarische eiland, Gran Canaria.319  

Drie andere altaarstukken waren bestemd voor Keulen en één voor Gdańsk.320 De 
Keulse gebroeders Nicasius en Georg Hackeney bestelden twee drieluiken met De dood van 
Maria: één voor de Keulse kerk, Sankt Marien im Kapitol (nu in München, Alte 
Pinakothek) en één voor hun huiskapel, eveneens in Keulen (nu in Keulen, Wallraf-
Richartz-Museum). De kleine triptiek met De dood van Maria (Wallraf-Richartz-Museum) 
van 1515 is de vroegst gekende opdracht in Antwerpen uit het oeuvre van Joos van 
Cleve.321 Slechts één jaar later, in 1516, werd het Reinhold-altaarstuk met geschilderde 
luiken uit Van Cleves atelier geïnstalleerd in de Reinhold-kapel in de Sankt Marienkirche in 
Gdańsk.322 In dezelfde periode werd mogelijk eveneens de hierboven vermelde tweede, 
grotere variant van De dood van Maria (München) vervaardigd en in 1524 schonk het Keulse 
raadslid, Gobel Schmitgen het altaarstuk met De bewening van Christus aan de Sankt Maria 
Lyskirchen in Keulen (nu in Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut).  

Naast buitenlandse opdrachten, bestelden ten minste drie lokale handelaren een 
werk bij Joos van Cleve. Hierdoor is het tevens mogelijk de lokale klantenkring van de 
kunstenaar te bestuderen. Het drieluik met De kruisafneming (National Gallery of Scotland) 
werd besteld door Jan Perls (ca. 1480-1536) en Digna de Herde.323 Hun beiden vaders 
waren voormalige burgemeesters van Antwerpen. Jan Perls die was afgestudeerd aan de 
universiteit van Leuven was hoogstwaarschijnlijk werkzaam als koopman in Antwerpen. 

                                                           

317 Vier werken voor Italië: het San Donato-altaarstuk (Genua, Chiesa di San Donato), de triptiek 
met De kruisiging (New York, The Metropolitan Museum of Art), de grote Aanbidding van de koningen 
in Dresden, dat zich oorspronkelijk in de Chiesa di San Luca di Albaro bevond, en het grote 
altaarstuk met De bewening van Christus uit de Chiesa di Santa Maria della Pace (Parijs, Musée du 
Louvre). De opdrachtgever op De kruisiging in New York kon niet worden geïdentificeerd, door 
de aanwezigheid van heiligen Anthonius van Padua en Nicolaas van Tolentino op het rechter 
binnenluik lijkt een Italiaanse oorsprong zeer aannemelijk. De twee heiligen zijn zeer bekend in 
Italië, maar kwamen nauwelijks voor in de Nederlanden (Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 
1998, pp. 356-359). 
318 Het Cerezo-altaarsuk is verzaagd en de verschillende onderdelen zijn verspreid over twee 
kerken: Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra Señora de la Concepcíon, beide in 
Agaete in het Noorden van Gran Canaria. 
319 Scailliérez 2003, pp. 15-23. 
320 De twee bijna identieke triptieken met De aanbidding van de koningen in Napels (Museo di 
Capodimonte) en Detroit (Detroit Institute of Art) zijn waarschijnlijk eveneens door een Duitse 
opdrachtgever besteld. De halsband van de hond op het rechter binnenluik is voorzien van drie 
wapenschilden. Twee hiervan konden worden geïdentificeerd: het middelste schild is die van het 
hertogdom Mark-Kleef en de rechter met de dubbele adelaarskop van het Bourgondisch Romaanse 
Rijk. De linker met een blauw anker op een wit (of geel?) schild kon niet worden geïdentificeerd 
(Hand 2004, p. 81. Zonder verder uitleg veronderstelt Hand dat dit wapen het wapenschild is van 
de familie De Jong uit Utrecht of de familie Becks uit Amsterdam. 
321 Friedländer 1972, p. 19; Sander 1993, pp. 175-203.    
322 Szmydki 1986, pp. 23-73; Hand 1978, pp. 92-106. 
323 Hand 2004, p. 138 (cat. 42), afb. 56 (op p. 57). 
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Op de luiken van De kruisiging in Napels (Museo di Capodimonte) zijn Marcus von Kirch 
(1473-1546), wiens familie oorspronkelijk uit Lindau kwam, en zijn echtgenote Margriet 
Schats uit Mechelen vereeuwigd.324 Documenten tonen aan dat Von Kirch als koopman 
zijn werkzaamheden uitvoerde in Bergen op Zoom en Antwerpen. Vandaar dat deze 
opdracht, ondanks de Duitse geboorteplaats van de opdrachtgever, wordt beschouwd als 
Nederlandse.325 Een derde schilderij dat in Nederlandse opdracht werd vervaardigd is 
Christus en Johannes de Doper als kinderen in Chicago, dat is voorzien van het wapenschild van 
de Amsterdamse bankier en kunstverzamelaar, Pompeus Occo (1483-1537).  
 Hoewel er geen sprake lijkt te zijn van een concentratie van werken in opdracht 
van personen van een bepaalde herkomst in een specifieke periode, is het onmogelijk om 
dit met zekerheid vast te stellen. Hiervoor is het totaal van éénentwintig werken immers te 
klein. Bovendien is van elf werken geen exacte datering bekend en worden bijna alle 
opdrachten waarvan de opdrachtgevers onbekend zijn gebleven aan de hand van 
stilistische eigenschappen gedateerd tussen 1520 en 1530 (zie ook hoofdstuk 5). Bovendien 
zijn stilistische elementen bij het bepalen van een chronologie bij het onderzoek naar de 
schilderijen van Joos van Cleve, zoals zal blijken, niet altijd even betrouwbaar. De 
informatie over bestelde werken uit Joos van Cleves vroegste periode in Antwerpen van 
1515 tot 1519 is in tegenstelling tot de periode 1520-1540 veel vollediger (zie tabel 1). In 
de periode 1515-1518 werden immers vijf opdrachten vervaardigd voor vier bij naam 
bekende opdrachtgevers van verschillende herkomst: Keulse, Baltische, Genuese en Zuid-
Nederlandse. Doordat deze vijf werken; de twee Dood van Maria-triptieken, het Reinhold-
altaarstuk, de grote Aanbidding van de koningen (Dresden) en het drieluik met De kruisiging 
(Napels) werden onderzocht met behulp van IRR bieden zij de mogelijkheid om een 
vergelijking te maken wat betreft de werkmethoden voor verschillende opdrachtgevers. 
Daarbij passeren ook de overige altaarstukken in opdracht de revue om meer inzicht te 
krijgen in Joos van Cleves opdrachtsituatie gedurende zijn gehele carrière.  

In tegenstelling tot het tweede hoofdstuk waarin werkplaatsroutines en 
ateliermethoden zijn behandeld die werden toegepast bij de vervaardiging van 
altaarstukken, ligt hier de nadruk op de invloed van de cliënten en de mate waarin het 
materieel-technische onderzoek tot nieuwe inzichten kan leiden. Hierbij staan de volgende 
vragen centraal: op welke manier levert het onderzoek met IRR nieuwe gegevens inzake de 
wijze waarop opdrachtgevers waren betrokken bij de productie; hoe controleerden zij het 
ontstaansproces van de altaarstukken en werden in hun opdracht wijzigingen doorgevoerd? 
Maar ook vragen die de kunstenaar en zijn werken in een meer historische context plaatsen 
zijn van belang: hoe kwamen de contacten tussen de schilder en potentiële klanten tot 
stand; waarom kreeg Van Cleve in het begin van zijn carrière in Antwerpen al zoveel 
belangrijke (internationale) opdrachten en is Joos van Cleves opdrachtsituatie 
representatief voor de kunsthandel aan het begin van zestiende eeuw in Antwerpen?  
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           

324 Hand 2004, p. 119 (cat. 10), kleurenafb. 34 (op p. 42). 
325 De herkomst van het drieluik bood helaas geen bevestiging voor de oorspronkelijke 
Nederlandse verblijfplaats. De (Italiaanse) herkomst gaat terug tot het einde van de achtiende 
eeuw, wanneer het zich bevond in een particuliere verzameling in Napels, tot 1801; vervolgens 
werd het overgebracht naar de Galleria di Francavilla, Napels, tot 1806; particuliere collectie in 
Palermo van 1806 tot 1817; (…) en tot slot naar de huidige collectie (vanaf 1957).  
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3.1. Keulse opdrachten 
 
Twee drieluiken met De dood van Maria voor Keulse gebroeders Hackeney 
De twee triptieken met De dood van Maria werden zoals opgemerkt, besteld door Keulse 
gebroeders Nicasius en Georg Hackeney. 326 De luiken van de twee altaarstukken zijn qua 
compositie bijna gelijk en op het middenpaneel van de beide werken is De dood van Maria 
voorgesteld (afb. 56-58). Vanwege het formaat, de versie in München is bij benadering 
twee keer zo groot als het werk in Keulen, kan echter worden gesproken van de kleine 
(Keulen) en de grote Dood van Maria (München).327 Hoewel een datering voor de kleine 
Dood van Maria voorhanden is, heeft het ontstaansjaar van de grote triptiek menig kenner 
bezig gehouden (zie verder). Alvorens nader in te gaan op de relatie tussen de twee 
drieluiken eerst een introductie met betrekking tot de opdrachtgevers.  
 
Tabel 1: Schilderijen van bij naam bekende opdrachtgevers uit het atelier van Joos van Cleve 
    
Titel Verblijfplaats Opdrachtgever Datering 
1. De dood van 

Maria 
Keulen, Wallraf-Richartz-
Museum 

George en Nicasius 
Hackeney, Keulen 

1515 

2. De dood van 
Maria 

München, Alte 
Pinakothek 

George en Nicasius 
Hackeney, Keulen 

Kort na 1515 
(voor 1524) 

3. Reinhold-
altaarstuk,  

Warschau, Muzeum 
Narodowe 

Reinhold-broederschap, 
Gdańks 

Voor 1516 

4. De grote 
Aanbidding 
van de 
koningen 

Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen 

Oberto de Lazario 
Cattaneo (Chiesa di San 
Luca di Albaro, Genua) 

Circa 1517-1518 

5. De kruisiging Napels, Museo di 
Capodimonte 

Marcus von Kirch en 
Margriet Schats, 
Antwerpen 

1518 

6. De kruis-
afneming 

Edinburgh, National 
Gallery of Scotland 

Jan Pels en Digna de 
Herde, Antwerpen 

Begin jaren 1520 

7. San Donato-
altaarstuk 

Genua, Chiesa di San 
Donato 

Stefano Raggio, Genua Begin jaren 1520 

8. De bewening Frankfurt, Städelsches 
Kunstinstitut 

Gobel Schmitgen (Sankt 
Maria Lyskirchen, 
Keulen) 

Voor 1524 

9. Santa Maria 
della Pace-
altaarstuk 

Parijs, Musée du Louvre Niccolò Calvi Bellogio 
(Chiesa di Santa Maria 
della Pace, Genua) 

Rond 1525 

10. Christus en 
Johannes de 
Doper  

Chicago, Institute of Art Pompeus Occo Rond 1525 

11. Cerezo-
altaarstuk 

Agaete, Ermita de Nuestra 
Señora de las Nieves en de 
Nuestra Señora de la 
Concepcíon 

Antón Cerezo en 
Sancha Díaz de Zorita 

Tussen 1532-1537 

 
 

                                                           

326 Hand 2004, pp. 9-11. 
327 Het middenpaneel van drieluik in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen meet 63 x 123 cm en 
de luiken circa 63 x 57 cm. Het middenpaneel van de grote triptiek in München meet 130 x 154 cm 
en de luiken circa 132 x 73 cm. 



93 

De gebroeders Nicasius en Georg Hackeney behoorden tot een zeer 
gerespecteerde Keulse patriciërsfamilie.328 Evenals de families van Peter Rinck en Johann 
Hardenrath waren zij van groot belang voor vele stichtingen in de stad en droegen zij met 
hun schenkingen bij aan de opbloei van de Keulse Kartuizerorde.329 Nicasius, de oudste 
broer, stond in nauw contact met Maximiliaan I.330 Hij behartigde de financiële zaken van 
de keizer en vanaf 1499 droeg hij de titel van koninklijke rekenmeester. Tevens werd hij in 
deze periode tot ridder geslagen. In 1504 liet Maximiliaan aan Nicasius weten dat hij het 
plan had opgevat om zijn hof over te brengen naar de Neumarkt in Keulen.331 Nicasius 
kwam in 1507 en 1508 in het bezit van twee oude gebouwen aan de noordzijde van 
ditzelfde marktplein. Hij verbouwde de panden en in 1508 was de privé-kapel in het 
oostelijke deel van zijn huis gereed. In deze kapel zou enige tijd later, in 1515, de kleine 
triptiek met De dood van Maria van Joos van Cleve worden geplaatst. Naast Nicasius’ 
werkzaamheden voor Maximiliaan, was hij tevens gouverneur van Filips de Schone. Na 
Filips’ kroning als koning van Castillië in 1506 werd Nicasius Hackeney ook zijn financieel 
beheerder.332 Een bezoek aan Madrid zou volgens Merlo de aanleiding zijn geweest voor 
Nicasius om een pelgrimage te maken naar Santiago de Compostella. De ketting en de 
pelgrimsstaf waarmee hij is vereeuwigd op de drieluiken met De dood van Maria lijken dit 
vermoeden te bevestigen. 

Op beide triptieken met De dood van Maria zijn de mannelijke opdrachtgevers, 
geheel volgens de traditie, afgebeeld op het linker binnenluik. Nicasius zit vooraan en 
wordt voorgesteld door zijn naamheilige Nicasius, de bisschop van Reims (afb. 58). Georg 
zit achter hem en wordt vergezeld door de Heilige Joris (in het Duits: Georg). Beide 
mannen zijn te identificeren aan hun wapenschild: een wit paard in profiel met het hoofd 
heraldisch naar rechts op een rood schild. Op het rechterluik staan de echtgenote van 
Nicasius, Christina Hardenrath en haar dochter Sibilla van Merle, de vrouw van Nicasius’ 
jongere broer Georg. Sibilla was de dochter van Christina en haar eerste echtgenoot, 
burgemeester Johan van Merle, die kort na 1498 stierf. Ook de beide vrouwen worden 
bijgestaan door heiligen. De Heilige Christina met een molensteen rond haar nek en 
Heilige Goedele met de lantaarn waaraan een duiveltje hangt. Door het huwelijk tussen 
Nicasius Hackeney en Christina Hardenrath werden de twee vooraanstaande families 
samengebracht. Het belang van onderlinge relaties tussen de elite van de stad Keulen en 
hun verhouding tot het hof komt tot uitdrukking in de vele stichtingen voor de Sankt 
Marien im Kapitol en de Kartuizerorde. Naast de verscheidene familiewapens werden op 
de gevel van de woning van de familie Hackeney op de Neumarkt tevens wapenschilden 
van het Habsburgse en Spaanse rijk aangebracht.333  

Naar aanleiding van de bovenstaande informatie inzake de familie Hackeney, moet 
men zich afvragen: waarom Joos van Cleve de opdracht kreeg voor het vervaardigen van 
de twee triptieken met De dood van Maria? Hand benadrukte terecht dat het onmogelijk is 
om na te gaan of de opdrachtgevers voor Van Cleve kozen om zijn relatie met het 
Rijngebied of door zijn reeds verworven positie op de Antwerpse markt.334 Het belang dat 
de kunstenaar hechtte aan de opdracht, blijkt uit de toevoeging van zijn IvaB-monogram 
op de kleine Dood van Maria in Keulen. Ook werd het wapenschild van het Antwerpse Sint-
Lucasgilde met drie kleine zilveren schilden op een blauw veld op de kleine triptiek 

                                                           

328 Eikemeier 1983, p. 141; Schmid 1988. 
329 Schmid 2001, pp. 55-56. 
330 Merlo 1863, p. 24-25; Hiller/ Vey 1969, p. 22; Schmid 2001, pp. 56-58. 
331 Vey/ Hiller 1969, p. 22 (Brief van 20 november 1504 van Maximiliaan aan de Keulse 
raadsheren). 
332 Merlo 1863, pp. 24-25; Hand 1978, p. 77. 
333 Schmid 2001, p. 56. 
334 Hand 1978, p. 77. 
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afgebeeld. Hoewel Joos van Cleve pas vier jaar vrijmeester was in Antwerpen, was hij zoals 
Hand beschreef blijkbaar trots op zijn nieuwe woonplaats.335  

Rond 1505-1510, vijf tot tien jaar voordat Joos van Cleve een opdracht van de 
familie ontving, had Nicasius Hackeney, een drieluik met op het middenpaneel De Heilige 
Maagschap (Keulen, Wallraf-Richartz-Museum) besteld bij een schilder, die vandaag bekend 
staat onder de noodnaam, de Meester van de Heilige Maagschap.336 Op het linker 
binnenluik zijn de opdrachtgever en de heiligen Nicasius en Rochus afgebeeld en op het 
rechter zijpaneel Nicasius’ echtgenote Christina van Hardenrath en de heiligen Goedele en 
Elisabeth. De triptiek werd mogelijk geschonken aan het Dominicaanse klooster van de 
Heilige Achatius, waar één van Nicasius’ dochters non was. Hoewel er maar weinig 
infomatie bekend is over de Meester van de Heilige Maagschap, kon op basis van stilistisch 
onderzoek een oeuvre worden samengesteld. Mogelijk behoorde de kunstenaar tot één van 
de belangrijkste Keulse schilders rond 1500 en stierf hij in circa 1515. Of met het 
overlijden van deze anonymus een gebrek aan lokale schilders was ontstaat, is onmogelijk 
met zekerheid vast te stellen, maar lijkt een mogelijkheid. Bartholomeus Bruyn, die 
tezamen met Joos van Cleve werkzaam was als assistent bij de vervaardiging van de 
geschilderde luiken van het Kalkar-altaarstuk (onder leiding van Jan Joest) vestigde zich 
immers eveneens in deze periode in Keulen en vanuit documenten is geweten dat in 1518 
ook Jan Joest werkzaam was in de stad en meer specifiek in opdracht werkte van de familie 
Hackeney.   

Vanuit dit oogpunt is het wellicht niet zo opmerkelijk dat Nicasius en Georg 
Hackeney kozen voor de in Antwerpen werkzame Joos van Cleve voor de vervaardiging 
van twee drieluiken. Antwerpen was immers aan het begin van de zestiende eeuw het 
belangrijkste centrum voor de productie van schilderijen en retabels en hoewel de 
opdracht van de familie Hackeney de vroegst gekende is in het oeuvre van Joos van Cleve 
is het aannemelijk dat de kunstenaar op dat moment reeds een zeer goede reputatie had. 
Dat Nicasius en Georg Hackeney met hun stichtingen het belang en prestige van hun 
familie wilden tonen, blijkt ook uit hun andere opdrachten. In 1523 bestelden zij een 
koorhek in Mechelen voor de Sankt Marien im Kapitol. Schmid schreef hier over: ‘ (…) 
die Schenkung eines ganzes Lettners, der gar von Mecheln nach Köln geliefert wurde, war 
die aussergewöhnlichste Kunststiftung im Köln jener Zeit’.337 Mechelen was op dat 
moment immers één van de belangrijkste centra van siersmeed- en beeldhouwkunst. 
Evenals op De dood van Maria-triptieken zijn op het koorhek meerdere wapenschilden 
aangebracht: de wapens van de familie Hackeney, Hardenrath en Van Merle, maar 
daarnaast ook die van andere Keulse families (zoals de familie Berchem, Straelen en 
Burchgreve), die verbonden waren met de gebroeders Hackeney.338 Met het uitsterven van 
de familienaam in het vooruitzicht, beide broers hadden immers geen zonen, begonnen 
Nicasius en Georg in een relatief kort tijdsbestek veel schenkingen te doen. Door het laten 
aanbrengen van hun portretten en familiewapens wilden zij voorkomen dat zij in de 
vergetelheid zouden geraken en zoals blijkt uit de bewaard gebleven gegevens over de 
familie werd het beoogde resultaat behaald. 
 
Discussies omtrent de relatie tussen de grote en de kleine Dood van Maria 
Het kleine drieluik met De dood van Maria in Keulen (Wallraf-Richartz-Museum) was 
bestemd voor de huiskapel van de familie aan de Neumarkt in Keulen en is de vroegst 

                                                           

335 Idem, p. 78: ‘and one senses here both an obvious pride in being an Antwerp painter and of 
demonstrating the superior qualities of his recently adopted city’. 
336 Zie Keulen 1995 en 1997. De kunstenaar dankt zijn naam aan het genoemde triptiek met De 
Heilige Maagschap in Keulen. 
337 Schmid 2001, p. 56. 
338 Ibidem. 
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gekende opdracht in Antwerpen uit het oeuvre van Joos van Cleve. De originele lijst was 
met 1515 gedateerd, maar deze werd in de jaren zestig van de negentiende eeuw 
verwijderd. 339 Het grote drieluik dat zich nu in München bevindt, schonken de broers aan 
de Keulse kerk, Sankt Marien im Kapitol. Deze triptiek werd geplaatst voor het Mechelse 
koorhek dat eveneens in hun opdracht werd vervaardigd en in 1524 werd geïnstalleerd.340 
Tot aan het begin van de negentiende eeuw bleef de grote Dood van Maria op deze 
verblijfplaats. In 1803 na de secularisatie, waarbij de bezittingen van de kerk werden 
verdeeld, kwam het werk in het bezit van Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824). Op 21 
december 1809 verwierven de gebroeders Melchior (1786-1851) en Sulpiz Boisserée (1783-
1854) de kleine Dood van Maria (Keulen) uit de verzameling van mevrouw Anstel, een 
nazaat van de familie Hackeney. Wallraf ruilde de grote triptiek op 10 maart 1810 met de 
gebroeders Boisserée voor de kleinere versie van De dood van Maria, negentien andere 
schilderijen en 900 franc.341  

Al snel werden de twee werken met De dood van Maria op basis van de compositie 
en stilistische overeenkomsten met elkaar in verband gebracht.342 Ondanks de 
aanwezigheid van een monogram in het glas-in-loodvenster aan de linkerkant van het 
middenpaneel van het kleine drieluik was de identiteit van de kunstenaar onbekend. Het 
monogram was onleesbaar, waardoor de twee triptieken met de noodnaam De Meester van 
de Dood van Maria werden aangeduid. De identificatie van deze anonieme kunstenaar hield 
menig auteur bezig.343 Boisserée veronderstelde aan het begin van de negentiende eeuw dat 
de Meester van de Dood van Maria identiek zou zijn met Jan van Scorel (1495-1562).344 
Deze hypothese kende tot in 1883 geen verdere navolging. Eisenmann vermoedde, in 
1874, dat de Meester van de Dood van Maria Jan Joest (1455/1460-1519) was, maar kwam 
door eigen observatie al spoedig tot de conclusie dat deze identificatie onjuist was.345 In 
1881 veronderstelde Justi dat de anonieme schilder een Haarlemse meester was, maar niet 
Jan Joest.346 Ook Woerman en Scheibler legden een verband tussen de Meester van de 
Dood van Maria en Jan Joest, maar veronderstelden dat hij zijn leerling was (1882-1883).347 
Wurzbach riep, in 1883, de stelling van Boisserée wederom tot leven: de Meester van de 
Dood van Maria zou gelijk zijn aan Jan Van Scorel.348 Drie jaar later, in 1886, verscheen de 
publicatie van Semper waarin ook hij de anonieme kunstenaar evenals eerder Boisserée en 
Wurzbach identificeerde met Jan van Scorel.349 In 1886 publiceerde Eisenmann als reactie 
op de hypothese van Semper wederom een artikel over de identificatie van de Meester van 
de Dood van Maria met als titel Der Meister des Todes Mariä ist nicht Jan van Scorel.350  

Kaemmerer publiceerde in 1890 zijn ontdekking van het IvaB-monogram in het 
venster van het vertrek met Het laatste avondmaal op het Reinhold-altaarstuk (Warschau), 
waardoor het tevens mogelijk werd het moeilijk leesbare monogram in het glasvenster van 
het paneel met De dood van Maria (Keulen) te ontcijferen.351 Vier jaar later, in 1894, werd de 
                                                           

339 In het overdrachtsdocument van 1810 stond vermeld: ‘Sur le bas côte du cadre les chiffres de 
l’année 1515’ (Friedländer, p. 24). Hiller/ Vey 1969, p. 23. 
340 Schmid 2001, p. 56. 
341 Vey 1968, p. 24; Hiller/ Vey 1969, pp. 24-25.  
342 Zie voor discussie inzake de relatie tussen de twee triptieken, het monogram en de oncijfering: 
Hand 2004, pp. 9-11. 
343 Onder andere: Passavant 1841, pp. 423, 426-427; Merlo 1850, p. 412  
344 Boisserée 1883.  
345 Eisenmann 1874.  
346 Justi 1881.  
347 Woerman 1882, p. 168; Scheibler 1883, pp. 30-31.  
348 Wurzbach 1883.  
349 Semper 1886, pp. 145-146. 
350 Eisenmann 1886. 
351 Kaemmerer 1890, pp. 150-160.  
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Meester van de Dood van Maria aan de hand van het IvaB-monogram door Firmenich-
Richartz geïdentificeerd met Joos van der Beke, alias van Cleve.352 Naast het belang van het 
monogram en het verband dat kon worden gelegd tussen de twee triptieken met De dood 
van Maria vormden de schilderijen reeds aan het begin van de negentiende eeuw tevens het 
uitgangspunt om andere werken op grond van stilistische overeenkomsten toe te schrijven. 
Reeds in 1883, nog voordat het monogram op het werk in Warschau was ontdekt en voor 
de ontcijfering van het monogram op de kleine Dood van Maria (Keulen), werd door 
Scheibler het Reinhold-altaarstuk op basis van stilistische overeenkomsten toegevoegd aan 
het op dat moment nog kleine oeuvre van de Meester van de Dood van Maria.353  

Nu de toeschrijving aan Joos van Cleve voor de beide drieluiken met De dood van 
Maria vaststaat, kan het onderzoek zich concentreren op andere aspecten van de werken, 
zoals de datering van de grote Dood van Maria in München. Hoewel Friedländer (1934) 
vermoedde dat het altaarstuk gelijktijdig of kort na de Keulse versie van De dood van Maria 
werd vervaardigd, was Hand van mening dat het werk later in het oeuvre is te situeren 
(1978, 2004).354 Hand veronderstelde op basis van stilistische verschillen dat het werk kort 
voor 1524, het sterfjaar van de jongste broer Georg Hackeney werd geschilderd.355 Het 
ruimtebesef en het toegepaste atmosferische perspectief in het landschap op de luiken zou 
in de triptiek in München beter zijn en getuigen van een latere fase in Joos van Cleves 
carrière. Bovendien zou de grote Dood van Maria in München met een lossere toets zijn 
geschilderd en dit wordt door de auteur verklaard door de meer ervaren hand van de 
kunstenaar. Hij hield echter geen rekening met het formaat, dat wellicht een meer voor de 
hand liggende verklaring is voor de vlottere werkwijze. Wanneer het altaarstuk met De dood 
van Maria in München wordt vergeleken met de eigenhandige buitenluiken van het 
Reinhold-altaarstuk in Warschau, die eveneens van groot formaat zijn en in 1516 werden 
geïnstalleerd in de Sankt Marienkirche in Gdańsk, valt een gelijksoortige schildertoets op. 
Bovenal kan het overlijden van de oudste broer Nicasius in 1518 mijns inziens als terminus 
ante quem voor het schilderij worden beschouwd.356 Nicasius is namelijk zonder kruisje in 
zijn handen afgebeeld. Dit doet vermoeden dat hij in leven was tijdens de vervaardiging 
van het altaarstuk. Sibille van Merle, de echtgenote van Georg op het rechter binnenluik is 
immers wel met een crucifix in haar handen afgebeeld en dit doet veronderstellen dat als 
Nicasius ook was overleden tijdens de vervaardiging van de triptiek, dat hij eveneens zou 
zijn voorzien van een crucifix.357 Op basis van deze gegevens werd het werk in München 
mijns inziens tussen 1515 en 1518 geschilderd, maar in hoeverre biedt het onderzoek met 
IRR nieuwe inzichten in de relatie tussen de twee werken?  

De ondertekening van het gehele altaarstuk met De dood van Maria in Keulen (de 
binnenluiken, buitenluiken en het middenpaneel) is niet tot nauwelijks zichtbaar te maken 
met infrarood en IRR. De ondertekening is in menige partij beter waarneembaar met het 
blote oog dan met behulp van infrarode straling. Een goed voorbeeld hiervan is het detail 
met de buik van de Heilige Sebastiaan op het rechter buitenluik (afb. 59). Bij zichtbaar licht 
is de ondertekening veruit het beste leesbaar en hoe verder het bereik van de infrarode 
straling wordt, hoe transparanter de ondertekening. Desalniettemin is het mogelijk een 

                                                           

352 Firmenich-Richartz 1894, pp. 187-194. 
353 Scheibler 1883.  
354 Hand 1978, p. 184; Hand 2004, pp. 69-73. 
355 Georg stierf voor 13 juni 1524. 
356 Hand beschouwde de dood van Nicasius in 1518 als mogelijke reden voor de bestelling voor het 
werk voor de Sankt Marien im Kapitol: ‘(…) Georg, sensing that death was imminent, asked Joos 
to create a more accessible public memorial to himself and his deceased brother that basically 
repeated the composition already in the private chapel of his powerful family’ (Hand 1978, pp. 
183-184). 
357 Van Sibille van Merle is geen jaar van overlijden bekend. 
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uitspraak te doen over het gebruikte ondertekenmateriaal: de voorstellingen op het 
middenpaneel en op de binnen- en buitenluiken werden waarschijnlijk voorbereid met een 
vloeibaar medium. De lijnen hebben immers geen korrelige structuur en het verschil in 
dikte van de voorbereidende lijnen is typerend voor het gebruik van een penseel. Het 
gebruik van ijzergalinkt of een bruin pigment, waarvan bekend is dat deze in infrarood 
transparant worden, kan echter niet worden vastgesteld zonder pigmentonderzoek. 

Naast de kleine verschuivingen in het verfoppervlak ten opzichte van de 
ondertekening van hoofdzakelijk ogen en neuzen, brengt het infraroodonderzoek naar de 
kleine Dood van Maria eveneens enkele pentimenti aan het licht met name op de luiken. De 
belangrijkste hiervan zijn het hoofddeksel van de oudste broer, Nicasius, dat over de kledij 
van de heilige Nicasius van Reims werd geschilderd, en de draak en het linkerwapenschild 
op het linkerluik, die niet werden gepland en over de ondergrond zijn aangebracht (zie 
verder). 

In tegenstelling tot de ondertekening van het altaarstuk in Keulen is de 
ondertekening op het middenpaneel van De dood van Maria in München wel waarneembaar 
met IRR. Voor de ondertekening van het middenpaneel van de triptiek in München werd 
zowel een vloeibaar als een droog materiaal gebruikt. De meeste figuren werden 
voorbereid met een vloeibaar medium en aangebracht met een penseel. Het 
ondertekenmateriaal werd waarschijnlijk gemengd met water. Hierdoor zijn de lijnen in 
sommige zônes transparanter, zoals in de horizontale arceringen in de nek van de apostel 
(afb. 60). De lay-out van het rode laken op het bed van de Maagd is typerend voor de 
gehele ondertekening van het middenpaneel (afb. 61). De kunstenaar duidde de plooien 
aan met contourlijnen. Daarlangs plaatste hij korte diagonale arceringen, die in de vorm 
van de stof zijn gebogen. In het midden van de IRR-montage met het laken is het waterige 
karakter van het ondertekenmateriaal goed waarneembaar. Bij de diagonale arceringen 
heeft de kunstenaar zijn penseel nauwelijks van het paneel afgehaald, waardoor er een 
zigzaglijn is ontstaan. Voor de donkerste schaduwpartijen werden kruisarceringen 
geplaatst. In tegenstelling tot de figuren die met een vloeibaar medium en penseel werden 
voorbereid, is de architectuur in de achtergrond aangebracht met enkele fijne contourlijnen 
met een droog materiaal. De vrij uitgebreide ondertekening op het middenpaneel werd 
over het algemeen nauwkeurig nagevolgd in verf, maar evenals op de luiken van het 
drieluik in Keulen, werden er op de zijpanelen in München veranderingen aangebracht 
tijdens het schilderproces. Een nauwkeurige bestudering van de luiken in Keulen en 
München biedt dan ook nieuwe inzichten in het ontstaansproces van beide altaarstukken. 

Eén van de opmerkelijkste overeenkomsten is dat de ondertekening van de luiken 
in München evenals het gehele drieluik in Keulen met het blote oog door de verflagen 
beter zichtbaar is dan met infrarood. Zo zijn op het voorhoofd van Nicasius Hackeney de 
voorbereidende lijnen van de ondertekening voor de haren te zien (afb. 62). Of de 
zijpanelen in München zijn voorbereid met hetzelfde materiaal als het drieluik in Keulen is 
zonder een pigmentanalyse niet vast te stellen. Het is echter wel opmerkelijk dat de meeste 
met IRR onderzochte werken die worden toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier 
(ruim honderd), zijn voorbereid in een duidelijk te registeren materiaal. Hierdoor zijn de 
twee drieluiken, behalve het onderwerp en de opdrachtgevers, ook door middel van een 
nauwelijks te registeren ondertekening met elkaar verbonden. Een andere opmerkelijke 
overeenkomst in het werkproces zijn de overeenkomstige veranderingen in de 
ondertekening en het schilderproces. Enkele details doen vermoeden dat de zijpanelen van 
beide triptieken met De dood van Maria gelijktijdig werden voorzien van de ondertekening. 
Het genoemde voorbeeld van Nicasius met ondertekende lijnen op het voorhoofd is ook 
hier een goed voorbeeld. Hoewel men bij de vergelijking tussen het portret van Nicasius 
Hackeney op de beide linkerluiken rekening dient te houden met het verschil in grootte is 
de werkwijze in de zijpanelen van de triptiek in zowel Keulen als München opvallend 
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gelijksoortig (afb. 62). Het vernis van het drieluik in Keulen is sterk vergeeld, terwijl het 
werk in München recentelijk is schoongemaakt. Wanneer dit verschil buiten beschouwing 
wordt gelaten, komt het gezicht bijna exact overeen: de bruine ogen, de hangende 
mondhoeken, de lichte frons op het voorhoofd en de Duitse baarddracht met de baard 
onder de kin, waarvan aan de bovenzijde een dunnere haargroei zichtbaar is. De 
wenkbrauwen in het werk in München zijn iets donkerder, maar wellicht kan dit worden 
verklaard aan de hand van het vergeelde vernis, waardoor de subtiele kleurverschillen nog 
nauwelijks zichtbaar zijn. In beide gevallen werd het gele hoofddeksel over de kledij van de 
Heilige Nicasius van Reims geschilderd. De rode band die hij kruislings over zijn borst 
draagt, schijnt door het hoofddeksel van Nicasius Hackeney (afb. 62-63).  

Ook bij de Heilige Goedele op het rechterluik zijn overeenkomstige wijzingen 
aangebracht. De haarband rond haar hoofd werd in de beide werken in de ondertekenfase 
voorbereid als een brede band over het achterhoofd (afb. 64). In verf werd dit een smallere 
versiering met op het voorhoofd een klein medaillon. Een gelijksoortige hoofddecoratie 
was in de ondertekening voorbereid voor de Heilige Catherina. In het IR-detail van het 
gezicht van de heilige op het rechterzijpaneel in Keulen is het ovaalvormige medaillon, 
rechts van het midden van het voorhoofd, aangeduid (afb. 65). Dezelfde versiering is op 
het paneel in München door de verflagen met het blote oog en loep zichtbaar. Eveneens 
op het rechterluik werd het hoofddeksel van Christina van Hardenrath over de kledij van 
de heilige achter haar geschilderd. De gele kap is gedeeltelijk transparant geworden, 
waardoor met name aan de rechterzijde de rode mantel en zwarte jurk van de heilige door 
het hoofddeksel schijnen. Ook de draak en het linkerwapenschild van de familie Hackeney 
op het linkerzijpaneel van beide triptieken zijn opvallende elementen. De draak en het 
wapen werden in beide werken immers niet voorbereid in de ondertekenfase en werden 
ook niet uitgespaard. Deze elementen werden dus in de twee drieluiken in het verfstadium 
toegevoegd op het moment dat de luiken al voltooid waren. 

Welke conclusies kunnen aan deze observaties worden verbonden? Hoewel er over 
het algemeen vanuit wordt gegaan dat de grote Dood van Maria bijna tien jaar later tot stand 
kwam dan het Keulse drieluik, geeft het onderzoek een ander beeld. Mijns inziens kreeg 
Joos van Cleve de opdracht voor beide drieluiken tegelijkertijd. De vervaardiging van de 
grote luiken zouden in dit geval op hetzelfde moment kunnen zijn gestart met het tot stand 
komen van de zijpanelen voor de kleine triptiek met De dood van Maria. Indien de 
ondertekening van het werk in München na de voltooiing van de triptiek in Keulen zou 
zijn gemaakt, had de kunstenaar het geschilderde oppervlak van het werk in Keulen als 
uitgangspunt genomen en had hij dus niet dezelfde correcties hoeven aan te brengen. Het 
in het verfoppervlak weggelaten medaillon op het voorhoofd van de Heilige Catherina zou 
dan niet aanwezig in de ondertekenfase van het rechter binnenluik in München. De draak 
en het wapenschild die later werden toegevoegd op de Keulse linker binnenluik zouden bij 
de voorbereiding van de zijpanelen in München in het stadium van de ondertekening zijn 
aangebracht.358 De ondertekening van de luiken in München moet dus zijn aangebracht, 
nadat de ondertekening in Keulen was opgezet, maar voordat het werk was geschilderd. 
Men zou kunnen concluderen dat de luiken van het drieluik in München 
hoogstwaarschijnlijk met hetzelfde materiaal werden ondertekend als de volledige triptiek 
in Keulen en dat de ondertekening op hetzelfde moment werd aangebracht. Maar waarom 
werd de draak en het rode schild met witte paard in beide gevallen pas na voltooiing 
toegevoegd? Beide elementen dragen bij tot de identificatie van Georg Hackeney. Het 
wapenschild toont dat de man eveneens tot de familie Hackeney behoort en de draak als 
meest herkenbare attribuut van de Heilige Joris, identificeert hem als de jongste broer, 
                                                           

358 Hierbij moet echter worden benadrukt dat wapenschilden vaak niet werden voorbereid in de 
fase van de ondertekening, maar dat deze over het algemeen in het laatste schilderstadium werden 
aangebracht (met dank aan Molly Faries). 
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Georg. Het is dan ook aannemelijk dat de twee elementen werden toegevoegd in opdracht 
van Georg Hackeney. Men zou zich dan kunnen afvragen of de draak en het wapenschild 
door een andere hand zijn geschilderd. Dit lijkt echter niet het geval, de schilderstijl komt 
overeen met de overige partijen van het paneel. 

Pigmentonderzoek naar het ondertekenmateriaal en een dendrochronologische 
analyse van het hout zou meer inzicht kunnen geven in de verhouding tussen de triptieken 
en zouden mijn veronderstelling van een bijna gelijktijdige vervaardiging kunnen 
bevestigen. Zijn de luiken van het werk in München dendrochronologisch gelijk te situeren 
met het drieluik in Keulen en is het gebruikte ondertekenmateriaal inderdaad hetzelfde? 
Het middenpaneel van de grote versie in München dat met een ander materiaal werd 
voorbereid dan de luiken en het gehele drieluik in Keulen kan later tot stand zijn gekomen, 
maar mijns inziens niet na 1518, het sterfjaar van Nicasius Hackeney.  

Wanneer de twee drieluiken in Keulen en München worden vergeleken met de andere 
altaarstukken uit het atelier van Joos van Cleve valt het formaat direct op. Beide 
middenpanelen zijn immers liggend van formaat. Dit is echter niet zo gebruikelijk in het 
atelier van Joos van Cleve en ook niet voor Nederlandse triptieken in het algemeen. Het 
liggende formaat komt echter wel veel voor in de zestiende-eeuwse Duitse schilderkunst. 
Zo heeft het genoemde altaarstuk, dat eveneens werd besteld door Nicasius Hackeney in 
Keulen (Wallraf-Richartz-Museum) van de Meester van de Heilige Maagschap een liggend 
formaat, maar zijn er tevens voorbeelden uit het atelier van Albrecht Dürer, de 
Bartholomeus Meester en de Meester van de Heilige Sippe. Vandaar dat het formaat van 
de twee triptieken van Joos van Cleve in opdracht van de gebroeders Hackeney 
hoogstwaarschijnlijk door hen werd vastgesteld. Dit is waarschijnlijk tevens het geval bij 
Joos van Cleves Italiaanse opdrachten. Het San Donato-altaarstuk voor Stefano Raggio en 
het Santa Maria della Pace-altaarstuk voor Niccolò Calvi Bellogio werden namelijk 
voorzien van een voor de Nederlandse kunst ongewone predella en lunet (zie verder). Een 
andere opmerkelijke overeenkomst tussen de twee Dood van Maria-altaarstukken met een 
aantal Duitse schilderijen is het gebruik van een ondertekenmateriaal dat zichtbaar is met 
het blote oog, maar transparant wordt tijdens het onderzoek met IRR. Dit is immers 
eveneens het geval bij onder meer het werk van Bartholomeus Bruyn.359 Desalniettemin 
kon de ondertekening van andere Duitse kunstenaars, zoals de Meester van de Heilige 
Maagschap, wel worden geregisteerd met IRR.360 Hierdoor kan deze overeenkomst in het 
gebruik van een in IRR transparant wordend ondertekenmateriaal slechts als een 
voorzichtige hypothese naar voren worden gebracht en kunnen er op dit moment geen 
verdere conclusies aan worden verbonden. Een systematisch IRR-onderzoek naar de 
ondertekening en het ondertekenmateriaal van vroeg zestiende-eeuwse Duitse schilderijen 
is hiervoor vereisd. 

Door Joos van Cleves werkzaamheden in het atelier van Jan Joest in Kalkar was hij 
wellicht goed op de hoogte van de Duitse tradities en hiermee ook een gewilde schilder 
onder de Duitse kooplieden in Antwerpen.361 Er kan dan ook in het geval van de twee 
Dood van Maria-drieluiken worden geconcludeerd dat Joos van Cleve zijn werkwijzen 
aangepaste aan de wensen van de Keulse gebroeders Hackeney. Of dit ook het geval bij 

                                                           

359 Met dank aan Molly Faries die mij op de hoogte stelde van haar bevindingen naar het werk 
toegeschreven aan Bartholomeus Bruyn. Ook de ondertekening van de in Amsterdam werkzame 
Jacob Cornelis van Oostsanen, die zichtbaar is met het blote oog, wordt in enkele gevallen 
transparant voor het oog van de IRR-camera. Meer onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of het 
gebruik van een ondertekenmateriaal dat transparant wordt met IRR gerelateerd kan worden aan 
Duitsland (en meer specifiek aan kunstenaars uit Keulen en omgeving).  
360 Faries 1987, pp. 63-69. 
361 De taal kan hierbij uiteraard ook een grote rol hebben gespeeld. 
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het latere drieluik met De bewening van Christus voor de Keulse Gobel Schmitgen, dat in 
1524 werd geïnstalleerd in Sankt Maria Lyskirchen, valt echter te bezien. 

 
De triptiek voor het Keulse raadlid, Gobel Schmitgen 
Het drieluik met De bewening van Christus in Frankfurt is de derde gekende Duitse opdracht 
van Joos van Cleve. Aangezien de gegevens inzake deze triptiek in 1991 tot in detail zijn 
gepubliceerd door Sander, zullen in dit proefschrift slechts enkele details de revue 
passeren.362 Aan de onderzijde van de buitenluiken met De annunciatie zijn twee 
wapenschilden aangebracht. Links (onder de aartsengel Gabriël) is het wapen van Keulse 
raadslid, Gobel Schmitgen aangebracht en rechts een niet geïdentificeerd schild met daarop 
een passer. Waarschijnlijk is dit het wapenschild van de echtgenote van Schmitgen.363 In 
geopende toestand is op het middenpaneel De bewening van Christus verbeeld, op het 
linkerluik de Heilige Veronica en op het rechter zijpaneel de Heilige Jozef van Arimathea. 
Het heldere kleurgebruik en de grote half-figuren vallen direct op. De religieuze 
gebeurtenis is op de voorgrond verbeeld en op de achtergrond een wijds landschap. In de 
rechter bovenhoeken van beide binnenluiken zijn nogmaals de twee wapenschilden 
aangebracht, die zich eveneens op de buitenluiken bevinden. Opvallend is echter dat de 
kleurstelling van het wapenschild van Schmitgen op het binnenluik anders is dan op het 
buitenluik. Het wapen op het linker buitenluik is echter waarschijnlijk volledig 
overschilderd.364   

Het drieluik met De bewening bevond zich tot april 1812 op zijn oorspronkelijke 
verblijfplaats in de Sankt Maria Lyskirchen in Keulen, waar het in 1524 was geplaatst op 
het noordelijke zijaltaar.365 Evenals de twee triptieken met De dood van Maria heeft de 
problematiek omtrent de verantwoordelijke kunstenaar menig auteur bezig gehouden. In 
de zeventiende eeuw werd het werk toegeschreven aan Jan Gossaert.366 De man aan de 
linkerzijde van het middenpaneel, die met zijn karakteristieke gelaatstrekken werd 
beschouwd als portret, zou een zelfportret van de kunstenaar zijn. Aan de hand van een 
vergelijking met de twee Dood van Maria-voorstellingen schreef Waagen in 1821 de triptiek 
in Frankfurt toe aan Jan van Scorel.367 Twintig jaar later (1841) werden de drie 
altaarstukken in opdracht van Keulse burgers door Passavant in het oeuvre van de 
anonieme Meester van de Dood van Maria ondergebracht.368 De auteur veronderstelde 
eveneens, dat het portret op het middenpaneel niet van de kunstenaar zou zijn, maar van 
de opdrachtgever. Ook Hand identificeerde (mijn inziens terecht) de man aan de 
linkerkant van het schilderij met de stichter, Gobel Schmitgen, aan de hand van zijn positie 
in de compositie en karakteristieke gelaatstrekken.369  
 Zowel qua schildertechniek als ondertekening kan het altaarstuk met De bewening 
van Christus worden beschouwd als een schilderij dat grotendeels door Joos van Cleve werd 
uitgevoerd. De ondertekening op het middenpaneel en de binnenluiken kon eenvoudig 
zichtbaar worden gemaakt met IRR. De lay-out is zeer gedetailleerd en aangebracht met 
een droog materiaal. De ondertekening vertoont overeenkomsten met de lay-out in de 

                                                           

362 Sander 1993, pp. 175-203. De auteur behandelt het altaarstuk zeer uitgebreid. Tevens zijn een 
volledige bibliografie van het drieluik, transcripties van de beschikbare documenten, IRR-opnames 
en röntgenopnames van het werk opgenomen.   
363 Sander 1993, p. 194. 
364 Sander 1993, p. 178, noot 1. 
365 Over de dendrochronologische datering van het werk, zie hoofdstuk 5.  
366 Sander 1993, p. 201-202, document I en V (Historisches Archiv des Erzbistums Köln, 
Pfarrarchiv St. Maria Lyskirche, A II 1a en 5). 
367 Waagen 1821, p. 383.  
368 Passavant 1841, p. 427. 
369 Hand 1978, pp. 188-189.  
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houtsnedenconventie (zoals werd toegepast in het Reinhold-altaarstuk) en bevat 
verschillende elementen, die karakteristiek zijn voor Joos van Cleve (zie hoofdstuk 2). De 
kunstenaar maakte in de ondertekening gebruik van contourlijnen voor de hoofdvormen 
en daarbinnen plaatste hij diagonale, horizontale en verticale arceringen. De afstand tussen 
de arceringen, evenals de lengte van de lijnen kan variëren. Langs de contour van het lange 
brokaatgewaad van de Heilige Veronica op het linker zijpaneel plaatste de schilder korte 
gebogen arceringen om het volume van de stof aan te duiden.370 De haren van Johannes 
zijn aangeduid met korte boogjes en vormen als het ware een plukje haar.371 Dit kapsel is 
niet uitgevoerd in verf. Op het schilderij heeft Johannes evenals Christus namelijk een 
scheiding in het haar. De hand van Maria, rustend op de linkerschouder van Christus is 
enkel aangeduid met een contourlijn, zoals ook in het paneel met Maria en Kind in Wenen 
en De aanbidding van de koningen in Napels (afb. 40). De schetsmatige lijnen in het aureool op 
het rechter binnenluik is zowel qua ondertekening als manier van weergave in de verflagen 
gelijk aan de visioenen met Magdalena en God de Vader op het San Donato-altaarstuk. In 
de buitenluiken werd geen ondertekening geregistreerd.372 

Aan de hand van zeventiende-eeuwse documenten is geweten dat het altaarstuk in 
1524 werd geïnstalleerd. Hand vermoedde dat de triptiek met De dood van Maria in 
München en het altaarstuk met De bewening van Christus in Frankfurt gelijktijdig werden 
vervaardigd en wijdde een hoofdstuk aan de overeenkomsten en verschillen tussen de 
beide werken.373 Hij veronderstelt dat de verschillen zijn te verklaren aan de hand van de 
opdrachtgevers. De gebroeders Hackeney vroegen Joos van Cleve om een altaarstuk in de 
traditionele stijl van hun eerdere (kleinere) drieluik van 1515. Terwijl Gobel Schmitgen juist 
een modernere compositie verlangde in de Italiaanse stijl. Hand wijst op de 
overeenkomsten tussen Joos van Cleves Bewening voor Schmitgen en Pietro Perugino’s 
schilderij met hetzelfde onderwerp in Florence (Galleria Palentina, Palazzo Pitti). De 
auteur legt echter geen relatie tussen de triptiek in Frankfurt en Joos van Cleves Santa 
Maria della Pace-altaarstuk (Parijs, Musée du Louvre) van circa 1525. Dit altaarstuk in 
opdracht van de Italiaanse Niccolò Calvi Bellogio staat dichter bij het drieluik met De 
bewening (Frankfurt) dan de grote Dood van Maria, waarvan ik vermoed dat deze voor 1518 
werd vervaardigd. In zowel De bewening in opdracht van Schmitgen als het Santa Maria della 
Pace-altaarstuk werd gebruik gemaakt van hetzelfde heldere kleurenpalet met warme 
roodtinten als terugkerend element. Ook de schaduwwerking in Christus’ lichaam is op 
dezelfde wijze uitgevoerd. In beide gevallen wordt hij aan één zijde belicht. Dit versterkt 
het lichtdonker contrast waarbij de spiermassa wordt benadrukt. De donkere en lichte 
partijen gaan geleidelijk in elkaar over. Daarbij zijn de gezichtstypen van de vrouwfiguren 
eveneens op beide werken gelijk. Maria op het middenpaneel in Parijs lijkt evenals de 
houding van Christus in spiegelbeeld te zijn gekopieerd naar het werk in Frankfurt. Ook 
Johannes de Evangelist is qua type overeenkomstig. De sterke schaduwwerking en zijn 
karakteristieke gelaatstrekken geven hem een meer realistische uitstraling dan de 
heiligenfiguren op de vroeger te dateren schilderijen van Joos van Cleve, zoals de triptiek 
met De dood van Maria in Keulen (en ook München).  

Ook de compositie van de panelen in Parijs en Frankfurt met op de voorgrond 
grote figuren, die zijn geplaatst voor een achtergrondlandschap is gelijk. Door de 
horizontale opstelling hebben beide schilderijen een heldere compositie. Uiteraard zijn De 
bewening van Christus in Frankfurt en het Santa Maria della Pace-altaarstuk nauw met elkaar 
verbonden, doordat op beide middenpanelen dezelfde religieuze gebeurtenis is afgebeeld. 
Desalniettemin is de eveneens horizontale compositie met De dood van Maria in Keulen en 
                                                           

370 Zie afbeelding 103 in Sander 1993, p. 188. 
371 Zie Sander 1993, afb. 107, p. 107. 
372 Sander 1993, p. 186. 
373 Hand 1978, pp. 183-191; Hand 2004, pp. 69-73. 



102 

München veel drukker en rommeliger. De figuren lijken als het ware rond het bed te 
krioelen en de houdingen van de figuren zijn meer gedraaid en gemaniëreerd. Hierdoor 
lijkt de compositie beter aan te sluiten bij de werken die zijn beïnvloed door het Antwerpse 
Maniërisme van rond 1515. Bovendien getuigt de manier waarop de handen van onder 
andere Maria zijn geschilderd op beide Dood van Maria-drieluiken, Joos van Cleves onkunde 
aan het begin van zijn carrière.374 Hoewel de vingers ook in de latere werken lang en slank 
blijven, zoals bijvoorbeeld Magdalena’s opgeheven handen op het Santa Maria della Pace-
altaarstuk (Parijs) en Johannes handen op De bewening (Frankfurt) zijn deze meer 
gemodelleerd en hierdoor minder houterig. Samengevat lijken wederom de twee drieluiken 
voor de gebroeders Hackeney met De dood van Maria kort na elkaar te zijn vervaardigd: 
tussen 1515 en 1518. Terwijl het altaarstuk voor Gobel Schmitgen van 1524 meer 
overeenkomsten vertoont met latere werken van Van Cleve zoals het Santa Maria della 
Pace-altaarstuk, dan met De dood van Maria in München. 

Een ander belangrijk aspect van het altaarstuk met De bewening van Christus in 
Frankfurt is de opdrachtgever. Sander veronderstelde dat Gobel Schmitgen de opdracht 
aan Joos van Cleve gaf tijdens één van zijn reizen. Schmitgen zou in dit geval de 
kunstenaar hebben benaderd in Antwerpen. Maar waarom koos het Keulse raadlid voor 
Joos van Cleve? Kwam Schmitgen in contact met het werk van de kunstenaar in 
Antwerpen of in zijn eigen stad? Het lijkt aannemelijk dat Schmitgen het altaarstuk dat 
werd gemaakt in opdracht van de familie Hackeney in de Sankt Marien im Kapitol had 
gezien. De kerk was immers een openbaar gebouw. Daarnaast had Schmitgen vanwege zijn 
functie als Keuls raadlid, mogelijk eveneens op professioneel vlak te maken met de familie 
Hackeney. Misschien zag hij ook de kleine Dood van Maria met het IvaB-monogram in de 
huiskapel van Georg en Nicasius en werd Joos van Cleve hem aangeraden door de 
Hackeneys.  

Hoewel veel vragen onbeantwoord blijven, moet het sociale en professionele 
netwerk van zowel de kunstenaar als de opdrachtgevers onderling van belang zijn geweest 
voor de werving van opdrachten. De positie van Antwerpen als economisch centrum van 
Noordwest-Europa speelde een belangrijke rol binnen de opdrachtsituatie voor Joos van 
Cleve. Antwerpen had vanaf het einde van de vijftiende eeuw een nauwe handelsrelatie 
met Duitsland en dan in het bijzonder met de stad Keulen.375 Bijna alle exportgoederen, 
waaronder ook Antwerpse vleugelretabels, die bestemd waren voor Duitsland en Polen 
werden vanuit Antwerpen naar of via Keulen verscheept. Van de ruim 1100 Duitsers die 
tussen 1488 en 1513 handelde op de Antwerpse markt was 50% afkomstig uit Keulen.376 
De professionele contacten van Joos van Cleve met buitenlandse opdrachtgevers en tussen 
deze buitenlandse opdrachtgevers onderling (Schmitgen en Hackeney) droegen dan ook bij 
aan de distributie van Van Cleves werk. De kunstenaar had mogelijkerwijs 
naamsbekendheid in Keulen vergaard. De opdracht van Schmitgen kwam wellicht voort 
uit een contact tussen het Keulse raadslid en de familie Hackeney. Het aanbrengen van het 
IvaB-monogram (en in andere werken de crypto-portretten) lijken te wijzen op het 
bewustzijn van Joos van Cleve om zichzelf te promoten in het buitenland.  

Een andere connectie tussen Van Cleve en de stad Keulen zijn de Duitse schilders 
Bartholomeus Bruyn en Jan Joest. Zoals reeds gesteld, werkte Bruyn hoogstwaarschijnlijk 
samen met Joos van Cleve aan het Kalkar-altaarstuk onder leiding van Jan Joest. Dat het 
contact tussen Van Cleve en Bruyn niet louter professioneel was, kan worden 
geconcludeerd aan de hand van Bruyns altaarstuk van 1529 in het Wallraf-Richartz-
Museum (Keulen), waar beide kunstenaars aan de linkerkant van het paneel in een loggia 

                                                           

374 Zie bijvoorbeeld Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel. 
375 Harreld 2000, p. 172. 
376 Doehaerd 1963, p. 86-99. 
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staan vereeuwigd. 377 Bovendien bestaat er tevens een relatie tussen de opdrachtgevers van 
Joos van Cleve en die van Bartholomeus Bruyn, en die van Van Cleve en Jan Joest. De in 
Keulen werkzame kunstenaar, Bruyn portretteerde immers Hermann III Rinck en zijn 
echtgenote Sibilla Kannegiesser (nu in Keulen, Wallraf-Richartz-Museum).378 Deze familie 
stichtte samen met Nicasius Hackeney de kartuizerorde in Keulen en moeten dan ook een 
nauw contact hebben onderhouden. Uit documenten, zoals reeds vermeld, is tevens 
bekend dat Jan Joest in 1518 in Keulen werkzaam was in opdracht van de familie 
Hackeney. Misschien raadde Bartholomeus Bruyn of Jan Joest, Van Cleve aan bij de 
Hackeneys.  

Het contact tussen Nicasius Hackeney en Maximiliaan I, en Nicasius Hackeney en 
Joos van Cleve vormt eveneens een uitgangspunt voor enkele belangrijke vragen en 
hypotheses inzake Van Cleves relatie met de keizer. Er zijn meerdere versies bekend van 
het portret van Maximiliaan I, die zijn vervaardigd in de werkplaats van Joos van Cleve. 
Het paneel in Musée Jacquemart-André in Parijs is op de originele lijst gedateerd, 1510. 
Hand vermoedde dat het origineel in Wenen (Kunsthistorisches Museum) werd 
vervaardigd rond 1508/1509.379 In deze periode verbleef Maximiliaan in de Nederlanden. 
Hij bracht meerdere bezoeken aan Antwerpen en tevens aan Leiden, Den Haag, Den 
Bosch en Bergen-op-Zoom. Hand benadrukte dat er geen melding wordt gemaakt van een 
bezoek aan Brugge of Gent.380 Hij ging er immers vanuit dat Joos van Cleve (voordat hij in 
Antwerpen vrijmeester werd) in de jaren van circa 1508 tot 1510 in Brugge werkzaam was. 
Er zijn zoals reeds vermeld in het eerste hoofdstuk behalve stilistische overeenkomsten 
met Brugse kunstenaars echter geen documenten die een verblijf van de kunstenaar in deze 
stad bevestigen.  

Of Joos van Cleve de portretten van Maximiliaan in opdracht van de keizer 
maakte, is onbekend. Er worden twee portretten van Maximiliaan genoemd in de 
inventaris van Margaretha van Oostenrijk.381 Of hier de portretten van de hand van Van 
Cleve worden bedoeld, kan niet worden vastgesteld. De kunstenaar en zijn atelier kunnen 
de portretten van Maximiliaan eveneens hebben vervaardigd voor andere personen of 
instellingen die een portret van de heersende keizer wilden. Het is onduidelijk of er sprake 
was van een directe relatie tussen keizer Maximiliaan en Joos van Cleve, waarbij de keizer 
zich naar het leven liet portretteren door de schilder. Indien Van Cleve (direct of indirect) 
portretten vervaardigde voor Maximilaan, lijkt het een logische keuze van Nicasius 
Hackeney om dezelfde kunstenaar te vragen voor een altaarstuk ter ere van zijn eigen 
familie. Samengevat blijken de Keulse opdrachten van groot belang bij de formuleren van 
hypotheses inzake het professionele netwerk van Joos van Cleve en de distributie van 
diens werk in het Rijnland. 
 
 
 
 
 

                                                           

377 Friedländer 1972, p. 25, pl. 41-A. Friedländer beschouwde Joos van Cleve als Bartholomeus 
Bruyns leermeester.  
378 Inventarisnummers: WRM 247, WRM 246. Op de achterzijde van deze tondi’s (doorsnede 12 
cm) staan de wapenschilden van de families. 
379 Hand 1978, pp. 54-59. Mijns inziens werd het paneel in Wenen vervaardigd door een 
ateliermedewerker van Van Cleve. Het werk mist de detaillering en subtiele schilderstoets die zo 
typerend is voor Joos van Cleve (onderzoek met blote oog, 3 december 2003). Hand wijdde deze 
aspecten echter aan de vele restauraties. 
380 Hand 1978, p. 56. 
381 Hand 2004, p. 113; Zimmerman 1885, p. CI, no. 214 (195). 
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3.2. Baltische opdracht: Het Reinhold-altaarstuk 
 
Het Reinhold-altaarstuk werd vervaardigd in opdracht van de Reinhold-broederschap te 
Gdańsk en bestaat uit een gesneden middenpaneel met gesneden luiken, dat wordt 
afgesloten door een dubbel paar geschilderde luiken van Joos van Cleve en zijn atelier. In 
1890 schreef Kaemmerer in een artikel over het Reinhold-altaarstuk: ‘…eine genauere 
Beschreibung desselben nicht verdriessen lassen, da eine genügende photographische 
Wiedergabe des ganzen Altarwerks vorderhand nicht erreichbar ist und die an sich gute 
Schilderung in dem, leider Fragment gebliebenen Buche von Th. Hirsch über die 
Oberpfarrkirche von St. Marien zu Danzig nicht allgemein zugänglich sein dürfte, auch für 
unseren Zwenk nicht ausreicht.’382 Meer dan honderd jaar later zijn twee van de drie 
geschetste problemen nog steeds actueel.383 Het boek van Hirsch is enkel in te zien in de 
Bibliotheka Gdanska in Gdańsk en hoewel er wel zwart-wit afbeeldingen van het altaarstuk 
zijn gepubliceerd, waren kleurenafbeeldingen tot voor kort niet voorhanden.384 In 1986 
publiceerde Szmydki een artikel met daarin een gedetailleerde beschrijving van het 
altaarstuk.385 De iconografie van zowel de geschilderde luiken en het gesneden interieur, 
verantwoordelijke kunstenaars en verschillende invloeden werden behandeld door de 
auteur. Ook in de recent verschenen monografie van Hand wordt het Reinhold-altaarstuk 
uitvoerig besproken.386 Gegevens over de ondertekening waren tot voor kort echter niet 
beschikbaar, maar hier kwam in 2001 verandering in toen het Reinhold-altaarstuk (nu in 
Warsaw, Muzeum Narodowe) ten behoeve van dit onderzoek werd bestudeerd met IRR.387 
Zoals reeds behandeld, in het tweede hoofdstuk bieden de resultaten van deze studie veel 
nieuwe inzichten in de relatie tussen Joos van Cleve en Albrecht Dürer, en Joos van Cleve 
en de Antwerpse Maniëristen. Er moet echter ook worden ingegaan op de keuze van de 
opdrachtgevers en de positie van het altaarstuk in vergelijking met andere bestelde werken 
uit het atelier van Joos van Cleve. 

Aangezien het Reinhold-altaarstuk in 1516 werd geplaatst vond de vervaardiging 
van de luiken naar alle waarschijnlijkheid gelijktijdig plaats met de Dood van Maria-scènes 
voor de Hackeneys. Des te opmerkelijker zijn de verschillende werkmethoden die werden 
toegepast. De binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk zijn, zoals aan bod is geweest in 
het vorige hoofdstuk, herkenbaar als Antwerpse producten en vertonen de kenmerken van 
het zogenoemde Antwerpse Maniërisme. De figuren zijn afgebeeld in elegante houdingen, 
dragen extravagante kleding en de composities worden gedomineerd door een helder 
kleurgebruik. De binnenluiken zijn met een vloeibaar medium voorbereid en door de 
grafische manier waarop arceringen zijn aangebracht, heeft de ondertekening het uiterlijk 
van houtsneden. Een zeer opmerkelijk aspect van een lay-out in de houtsnedenconventie is 
dat deze atelierpraktijk niet beperkt bleef tot het atelier van Joos van Cleve. Ook andere 
Antwerpse retabelluiken werden op dezelfde wijze uitgevoerd. De vroeg zestiende-eeuwse 
kunstenaars maakten veelvuldig gebruik van de prenten van Dürer zowel bij het ontwerp 

                                                           

382 Kaemmerer 1890, p. 1. 
383 Hirsch 1843: aanwezig in de Bibliotheka Gdanska, Gdańsk.    
384 Op internet (www.saskia.com) zijn sinds enige jaren enkele kleurendetails opgenomen van het 
altaarstuk. Om tevens het altaarstuk bij een groter publiek bekend te maken, zijn een 
overzichtsfoto en details van het retabel in kleur gepubliceerd door Leeflang (Leeflang in Faries 
2006, pl. 1-3, pp. 244-245).  
385 Szmydki 1986.   
386 Hand 2004, pp. 31-35. 
387 Faries, Leeflang, Van den Brink, Jansen en Meuwissen onderzochten het Reinhold-altaarstuk in 
Warschau op 17-20 april 2001 met de IU-apparatuur (zie Bijlage 1). In 2002 werden de kronieken en 
andere relevante documenten geraadpleegd in het Archiwum Panstwowe w Gdansku, het stadsarchief 
van Gdańsk door Leeflang, Peeters en Martens (22-25 april 2002). 
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van hun composities als bij de stijl van de ondertekening. Hoogstwaarschijnlijk 
functioneerde de ondertekening in de houtsnedenconventie als richtlijn voor de assistenten 
die op deze wijze de lay-out konden inschilderen. De verflagen werden dun aangebracht en 
er werd gebruik gemaakt van een helder kleurenschema (bij Joos van Cleve vaak in de 
ondertekening aangeduid met kleurnotaties) waardoor de voorstellingen van grote afstand 
leesbaar waren. De onderzochte retabelluiken van onder meer de Meester van de 
Antwerpse Aanbidding, de Meester van de Von Grootte Aanbidding, de Meester van 1518 
en Adriaen van Overbeke zijn allemaal op dezelfde herkenbare manier uitgevoerd. Vandaar 
dat kan worden geconcludeerd dat ook in het geval van het Reinhold-altaarstuk Joos van 
Cleve zijn stijl en methode lijkt te hebben aangepast aan de specifieke opdacht en aan de 
gebruikelijke werkwijzen voor de productie van retabelvleugels. Maar waarom bestelden de 
leden van de Reinhold-broederschap een retabel in Antwerpen en welteverstaan bij Joos 
van Cleve? 
 
De Reinhold-broederschap in Gdańsk 
Op basis van documenten kan worden vastgesteld dat de Reinhold-broederschap een lange 
geschiedenis kent. In 1457 stichtte de broederschap een kapel in de Sankt Marienkirche.388 
In deze periode was de broederschap één van de zes ‘banken’ (broederschappen) die 
samenkwamen in het centraal gelegen gebouw genaamd het Artus Hof.389 In het Artus Hof 
verzamelden zich belangrijke inwoners van Gdańsk voor sociale bijeenkomsten, zoals 
huwelijken en diners.390 In eerste instantie opereerde enkel de leden van de Sankt Georg-
bank (Heilige Jorisbroederschap), de meest invloedrijke broederschap in Gdańsk in de 
vijftiende eeuw, vanuit deze locatie maar op het moment dat het aantal broederschappen in 
de stad toenam, verhuisden zij naar een ander gebouw. Zes nieuwe broederschappen 
namen toen hun intrek in het Artus Hof en naast de Reinhold-broederschap waren dit de 
Drei Köningsbank, Christopherbank (ook wel het Lübeck-broederschap genoemd, omdat haar 
leden met name uit die regio kwamen), de Hollandische bank, Schiffer bank (de broederschap 
van zeelieden) en de Mariënburger bank. In de tweede helft van de vijftiende eeuw was de 
Reinhold-bank uitgegroeid tot één van de belangrijkste internationaal opererende 
broederschappen in het Artus Hof en werden de leden alom gerespecteerd.391 De 
Reinhold-broeders waren kooplieden uit onder meer Mechelen, Dordrecht, Gent, 
Amsterdam, Kempen, Augsburg en mogelijk ook uit Brugge en Antwerpen.392  

Wellicht om uitdrukking te geven aan hun machtige positie binnen de 
gemeenschap van Gdańsk, werd aan het begin van de zestiende eeuw besloten om in 
Antwerpen een altaarstuk te bestellen voor de Reinhold-kapel in de Sankt Marienkirche. 
Hoe de exacte opdracht verliep is echter onbekend, aangezien de originele 
opdrachtdocumenten voor het Reinhold-altaarstuk tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verloren zijn gegaan.393 De enige informatie die bewaard is gebleven, zijn de twee versies 

                                                           

388 De stichting wordt in sommige documenten ook in het jaar 1488 gesitueerd (Kaemmerer 1890, 
p. 4; Szmydki 1986, p. 24, beide auteurs vermeldden dat de Reinhold-broederschap in 1488 in het 
bezit was van de kapel). Stichting van de kapel in 1457 (Hirsch 1843, p. 43; Hinz 1855, p. 18). Meer 
over de Marienkirche en de aanwezige kunstobjecten: Drost 1963.  
389 Simson 1900, p. 336; Szpakiewicz 1996, p. 7. Het Artus Hof is gelegen tussen de Długa Targ, de 
markplaats, en de Długa. 
390 Szpakiewicz 1996, p. 7. 
391 Kaemmerer 1890, p. 4. 
392 Simson 1900, p. 42; Hirsch 1843, p. 435. In de ledenlijsten van de Reinhold-bank (1527-1618) 
zijn de namen Jacob, Jurgen en Jochem zeer goed vertegenwoordigd (Stadsarchief, 416. 57/ no. 1 - 
6; 12 - 13). De jaren 1521 - 1526 zijn ook genoteerd in het jaar 1527. 
393 Het Vogtbuch van de Reinhold-broederschap ging reeds verloren tijdens een brand in 1857 
(Simson 1900, p. 47, noot 1 en 327). 
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van de Chronica van Georg Meelmann uit 1548 en 1552 en de referenties die Theodor 
Hirsch in zijn publicatie van 1843 vermeldde.394 Uit de Chronica is geweten dat het 
Reinhold-altaarstuk in 1516 in de kapel van de Reinhold-broederschap werd geïnstalleerd. 
Hirsch citeerde een origineel zestiende-eeuws document over de betaling van het retabel: 
‘hebbe ik gefen Bernt Tullen, dat he vor de tafel ut gegefen heft 100 Mk’.395 Doordat enkel 
deze regel uit het document werd gepubliceerd, is de context onduidelijk en is het niet 
geweten welke persoon van de broederschap Tullen betaalde. Bovendien is het onbekend 
wie Bernt Tullen was. De ledenlijst van de broederschap uit de periode van het ontstaan 
van het Reinhold-altaarstuk is namelijk eveneens verloren gegaan, waardoor het 
onduidelijk is of Tullen één van de leden was. Hij zou ook de contactpersoon tussen de 
aannemer, waarschijnlijk Joos van Cleve en de leden van de Reinhold-bank kunnen zijn 
geweest. Hij kreeg immers geld van de broederschap om het altaarstuk (aan) te betalen. De 
naam Bernt Tullen is niet teruggevonden in de Antwerpse archieven. In 1525 (negen jaar 
na de installatie van het Reinhold-altaarstuk) wordt echter wel een Beern Danswyck 
vermeld.396 Deze naam ‘Beern Danswyck’ zou eventueel kunnen worden geïnterpreteerd 
als ‘Bernt van Danzig’, maar of in dit geval dan dezelfde persoon wordt bedoeld, en of 
deze figuur ook rond 1516 in Antwerpen verbleef, blijft onduidelijk. 

Tevens dient men zich af te vragen waarom de leden van de Reinhold-
broederschap kozen voor een Antwerpse kunstenaar. Wellicht kan de opdracht voor het 
Reinhold-altaarstuk worden verklaard aan de hand van de economische relatie tussen 
Gdańsk en Antwerpen. De handelsverbinding tussen de Baltische zeehaven en de stad aan 
de Schelde was immers van groot belang voor de economische bloei van beide steden. 
Vanaf het begin van de veertiende eeuw werd graan verscheept vanuit het Baltische 
zeegebied naar Antwerpen en reeds aan het begin van de vijftiende eeuw was Gdańsk 
uitgegroeid tot de belangrijkste exporthaven voor producten naar het Westen en dan met 
name naar Antwerpen.397 Er werd niet enkel graan uitgevoerd, maar tevens hout voor 
onder meer de paneelproductie. Hout was een zeer belangrijk exportproduct aangezien alle 
paneelschilderijen in de Nederlanden werden vervaardigd van Baltisch eikenhout. Ook de 
omvang van de import van Zuid-Nederlandse (Antwerpse in het bijzonder) producten 
(zoals vleugelretabels en schilderijen) in Gdańsk was omvangrijk. Aan het begin van de 
zestiende eeuw had Antwerpen de handelspositie van Brugge overgenomen. Antwerpen 
had zich ontwikkeld tot het omvangrijkste productiecentrum van luxegoederen en een 
groot deel van de schilderijen en retabels was dan ook bestemd voor de export. Zoals 
documenten in het Stadsarchief van Gdańsk aantonen, werden schilderijen vanuit 
Antwerpen ingevoerd in Gdańsk.398  

Het intensieve handelscontact tussen Gdańsk en Antwerpen resulteerden in 
immigratie en emigratie van kooplieden. Enerzijds vestigden Antwerpse kooplieden zich in 
Gdańsk en anderzijds was een groep Poolse handelaren permanent gevestigd in 
Antwerpen.399  Of tot deze groep van kooplieden uit Gdańsk leden van de Reinhold-
broederschap behoorden, is onbekend. Het is echter aannemelijk dat ten minste één 
persoon als afgevaardigde van de Reinhold-broederschap (Bernt Tullen?) naar het atelier 
van Joos van Cleve kwam om de vervaardiging van het altaarstuk te controleren (zie 
verder). Naast het belang van de handelsbetrekkingen tussen Gdańsk en Antwerpen bij de 
keuze voor een Antwerpse kunstenaar, was er in de Baltische zeehaven (zoals wellicht ook 

                                                           

394 Hirsch 1843, p. 435. 
395 Ibidem, noot 2; Rechnungsbuch der Vogte, Reinholdbrüderschaft, 1500-1516. 
396 S.A.A. 1525 (KR), fol. 281, SR 1527 (KR), fol. 108. Met dank aan Max Martens. 
397 Unger 1983, p. 1, 3 en tabel 1; Asaert 1993, p. 21. 
398 Martens en Peeters hebben enkele referenties gevonden die verwijzen naar de import van 
Antwerpse schilderijen in Gdańsk (Staatsarchief Gdańsk). 
399 Baetens 1983, p. 61; North 1983, p. 73. 
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in Keulen) een gebrek aan lokale kunstenaars, die een dermate grote opdracht konden 
uitvoeren. Voor een gesneden retabel met geschilderde vleugels moest men dus uitwijken 
naar andere steden en Antwerpen was (zoals reeds is opgemerkt) de stad bij uitstek voor de 
snelle en goedkope productie van vleugelretabels. Bovendien heeft de aanwezigheid van 
het Zuid-Nederlandse altaarstuk met Het laatste oordeel van Hans Memling (nu in het 
Muzeum Narodowe, Gdańsk) in de kapel van de belangrijkste broederschap uit Gdańsk, 
de Georg-bank wellicht de keuze van de leden van de Reinhold-bank beïnvloed.400 De triptiek 
van Memling werd besteld door Angelo di Jacopo Tani voor zijn kapel in de Chiesa Badia 
Fiesolana nabij Florence.401 Het werk was in 1472/1473 voltooid, maar bereikte nooit zijn 
beoogde bestemming in Italië. Op 27 april 1473 werd het schip, geheten de ‘Heilige 
Mattheus’ met aan boord rijkelijke gewaden, bont, zijde, met gouddraad geweven textiel, 
aluin en het altaarstuk van Memling gekaapt door Paul Benecke, de kapitein van de ‘Peter 
van Danzig’. Het altaarstuk werd naar de Sankt Marienkirche gebracht, waar het bij 
aankomst in de kapel van de broederschap van de Heilige Joris werd geïnstalleerd.402 
 Enkele jaren na de plaatsing van het Reinhold-altaarstuk in de kapel van de 
Reinhold-broederschap werd mogelijk het Adriaansaltaarstuk geplaatst in de Sankt 
Marienkirche. Op basis van stilistische eigenschappen kan dit werk rond 1520 worden 
gedateerd.403 Het heeft evenals het Reinhold-altaarstuk een gesneden interieur met 
geschilderde vleugels in de Antwerpse maniëristische stijl. De predella van het 
Andriaansaltaar werd waarschijnlijk vervaardigd door één van de weinige lokale kunstenaar 
uit Gdańsk. Dat dit een vaker voorkomende praktijk was, blijkt onder meer uit de 
predella’s van het Antwerpse retabel in de Sint-Jobkerk in Schoonbroek (Retie), en tevens 
die van het Reinhold-altaarstuk met Christus als de Man van Smarten, geflankeerd door 
heiligen, die eveneens door een andere kunstenaar dan degene die verantwoordelijk was 
voor de overige geschilderde panelen werden gemaakt.404 Het paneel Christus als de Man 
van Smarten (Reinhold-altaarstuk) vertoont geen stilistische overeenkomsten met de 
geschilderde binnenluiken: de kleuren zijn donkerder, de gezichten langgerekt en de 
figuren hebben opvallend spitse neuzen. Bovendien is ook de ondertekening van een 
andere hand. De lay-out van de predella was namelijk in tegenstelling tot de geschilderde 
binnenluiken moeilijk te registeren.  
 Op basis van de bovengenoemde aspecten kan worden geconcludeerd dat de keuze 
voor een Antwerpse kunstenaar niet zo verwonderlijk is, maar waarom kozen de leden van 
de Reinhold-broederschap voor Joos van Cleve? De kunstenaar kan, vandaag de dag, 
slechts in één ander geval worden gerelateerd aan de productie van een gesneden retabel 
met geschilderde vleugels, namelijk het Kalkar-altaarstuk, waaraan Joos van Cleve 
meewerkte als assistent onder leiding van Jan Joest. Voor zover bekend, hebben Van Cleve 
en zijn assistenten in Antwerpen met uitzondering van het Reinhold-altaarstuk geen andere 
geschilderde luiken voor een retabel vervaardigd. Men zou kunnen veronderstellen dat hij 

                                                           

400 Tegenwoordig hangt er een negentiende-eeuwse kopie van Het laatste oordeel aan de linkermuur 
van de Reinhold-kapel in de Sankt Marienkirche in Gdańsk.  
401 Bogdanowicz 1995, p. 59-66; De Vos 1994, pp. 23-26, pp. 82-88; Drost 1941; Drost 1963.  
402 Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef Memlings Het laatste oordeel in de Sankt Marienkirche. In 
1934 werd het werk echter verhuisd vanuit de Heilige Dorothea-kapel naar de Reinhold-kapel 
(Drost 1941, p. 36). Of het Reinhold-altaarstuk zich op dat moment ook in de Reinhold-kapel 
bevond is onbekend. Op een foto die in 1941 werd gepubliceerd door Drost is enkel Het laatste 
oordeel te zien en niet het Reinhold-altaarstuk. 
403 Bogdanowicz 1995, p. 85; Abramowski 1927, geen paginanummers. Abramowski dateerde het 
werk rond 1500, maar deze datering is mogelijk te vroeg voor een altaarstuk in de Maniëristische 
stijl.  
404 Over het Antwerpse retabel in de Sint-Jobkerk in Schoonbroek (Retie): Perier d’Ieteren 1993, p. 
64. en cat.nr.: 16 in Antwerpen 1993, deel I. 
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reeds aan het begin van zijn carrière in Antwerpen een goede reputatie en 
naamsbekendheid moet hebben gehad, anders zou hij deze opdracht niet hebben gekregen. 
Białostocki suggereerde op basis van zijn vastgestelde chronologie dat de gebroeders 
Nicasius en Georg Hackeney in Keulen, de reden waren voor de leden van de Reinhold-
broederschap om Joos van Cleve te vragen voor de vervaardiging van het Reinhold-
altaarstuk. Hij was van mening dat enkele leden van de Reinhold-bank de triptiek met De 
dood van Maria in Keulen hadden gezien en dat zij vervolgens besloten ‘dat zij een 
kunstwerk van een schilder van gelijke importantie wilden.405 Bij deze hypothese moeten 
echter enkele kanttekeningen worden geplaatst. Hoewel de kleine versie van De dood van 
Maria in 1515/1516 met zekerheid in Keulen aanwezig was, kan onmogelijk worden 
vastgesteld of de leden van de Reinhold-broederschap deze triptiek in de huiskapel van de 
familie Hackeney hebben gezien. Bovendien veronderstelde Białostocki dat Joos van Cleve 
zijn opdrachtgevers van het Reinhold-altaarstuk ontmoette tijdens een verblijf in Keulen. 
Er zijn geen documenten bekend die een bezoek van Joos van Cleve of van één van de 
leden van de Reinhold-broederschap aan de Duitse stad doen bevestigen. Dat er leden van 
de Reinhold-bank in Keulen waren, is aannemelijk aangezien de Duitse stad op de 
handelsroute van Gdańsk naar het westen lag, maar Joos van Cleves verblijf in Keulen is 
mijns inziens minder voor de hand liggend.  
 Daarnaast liggen de ontstaandata van de kleine Dood van Maria en het Reinhold-
altaarstuk zo dicht bij elkaar dat, zoals reeds opgemerkt, de werken mogelijk grotendeels 
gelijktijdig werden vervaardigd. Hierdoor is het onmogelijk om vast te stellen welke 
opdracht Joos van Cleve eerst ontving. Desalniettemin is het van belang enkele hypotheses 
naar voren te brengen. Eén van de mogelijkheden is dat het kleine drieluik met De dood van 
Maria zich nog in het atelier bevond op het moment dat de leden van de Reinhold-bank of 
hun contactpersoon (Bernt Tullen?) in Antwerpen op zoek waren naar een geschikte 
persoon voor hun retabel; de omgekeerde situatie is echter eveneens mogelijk. Bovendien 
is het denkbaar dat Joos van Cleve (en zijn assistenten) in 1515/1516 ook nog bezig waren 
met de vervaardiging van de grote triptiek met De dood van Maria voor de Sankt Marien 
Lyskirchen (nu in München). Het feit dat Joos van Cleve drieluiken vervaardigde voor de 
gebroeders Hackeney, die waarschijnlijk vanwege hun positie in één van de belangrijkste 
steden van het Duitse Rijk en hun relatie met Maximiliaan, bekende figuren waren, zou 
wellicht een reden kunnen zijn geweest voor de leden van de Reinhold-broederschap om 
ook voor hun kapel Joos van Cleve een retabel te laten vervaardigen. Daarbij kan wederom 
de taal een belangrijke rol hebben gespeeld. De leden van de Reinhold-broederschap en 
Joos van Cleve spraken mogelijk Duits, in tegenstelling tot andere lokale Antwerpse 
schilders. Bovendien kan voor de leden van de Reinhold-bank Joos van Cleves aandeel bij de 
vervaardiging van het Kalkar-altaarstuk hebben meegespeeld bij hun beslissing voor de in 
Antwerpen werkzame kunstenaar. Los van welk altaarstuk, de kleine Dood van Maria of het 
Reinhold-altaarstuk, nu eerst werd vervaardigd, is het van belang om te benadrukken dat 
de verschillende opdrachtgeverers mogelijk tot dezelfde sociale kring behoorden.   
 
Andere aspecten van het Reinhold-altaarstuk  
Zoals opgemerkt, is het aannemelijk dat de vervaardiging van het altaarstuk door één of 
meerdere leden (of afgevaardigden) van de Reinhold-broederschap werd gecontroleerd. 
Hoewel de ondertekening in de houtsnedenconventie in eerste instantie diende als richtlijn 
voor assistenten, kan deze tevens hebben gefunctioneerd als vidimus voor de 
opdrachtgevers (of hun afgevaardigden). Ook de aanwezige inscriptie ‘aventmael’ in de 
ondertekening is waarschijnlijk een verwijzing naar een van tevoren, mogelijk door de 
opdrachtgevers, vastgesteld iconografische programma. Daarbij zou zonder overleg tussen 

                                                           

405 Białostocki 1970, p. 186: tevens geciteerd in Szmydki 1986, p. 63.  
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de opdrachtgevers en uitvoerend kunstenaar nooit de Heilige Reinhold op het rechter 
buitenluik zijn verschenen. Deze in Oost-Europa gekende heilige was namelijk een 
onbekende in de Nederlanden. Al deze genoemde aspecten lijken de invloed van de 
opdrachtgevers te bevestigen. 

Dat het Reinhold-altaarstuk niet enkel werd gecontroleerd door de opdrachtgevers 
(of hun afgevaardigde), blijkt uit de aanwezige merktekens van het Sint-Lucasgilde. Op 
veel Antwerpse retabels en drieluiken van het begin van de zestiende eeuw zijn merktekens 
van het Antwerpse gilde in de vorm van handjes aangetroffen; zo ook op de bak en 
hoofden van enkele figuren op het Reinhold-altaarstuk.406 De dekens van het gilde waren 
vaak verantwoordelijk voor het aanbrengen van dergelijke keurmerken.407 De Antwerpse 
handjes werden in het hout gebrand of gedrukt voordat de polychromie werd aangebracht 
om de kwaliteit van het gebruikte hout te garanderen. Wanneer het altaarstuk was voltooid, 
vond een tweede inspectie plaats en in het geval van goedkeuring werd het eveneens 
voorzien van een ingebrande burcht. De combinatie van de twee keurmerken garandeerde 
de kwaliteit en Antwerpse oorsprong.408 Tijdens het onderzoek naar het Reinhold-
altaarstuk in 2001 en 2002 werden enkel Antwerpse handjes opgemerkt. Desalniettemin 
maakte Szmydki eveneens melding van de aanwezigheid van het kasteel.409 Wij hebben dit 
specifieke keurmerk echter niet gevonden.410  
 Opmerkelijk genoeg werden in tegenstelling tot Joos van Cleve andere 
altaarstukken enkel op het Reinhold-altaarstuk merktekens van het Antwerpse Sint-
Lucasgilde opgemerkt. Het aanbrengen van merktekens in de vorm van handjes en burcht 
was met name van belang voor werken die niet in opdracht werden vervaardigd, waaruit 
eventueel zou kunnen worden geconcludeerd dat het overgrote deel van Joos van Cleves 
drieluiken en altaarstukken werd besteld. 411 Voor kopers die hun altaarstuk op de vrije 
markt kochten, was de aanwezigheid van een keurmerk immers de enige garantie.412 De 
noodzakelijke handelingen betreffende kwaliteitsbewaking voor retabels die in opdracht 
werden vervaardigd, werden immers vaak in een contract vastgelegd. Dergelijke 
documenten konden op meerdere aspecten van een opdracht betrekking hebben, zoals 
bijvoorbeeld het iconografische programma, maar ook de kwaliteit van het hout.413 
Vandaar dat het aanbrengen van de merken voor de bestelde opdrachten vaak achterwege 
werd gelaten. Keurmerken konden echter eveneens van belang zijn voor de aannemer van 
de opdracht; in het geval van het Reinhold-altaarstuk naar alle waarschijnlijkheid Joos van 

                                                           

406 Over merktekens, onder meer: Heppner 1940, pp. 172-180; Leuven 1971, pp. 423-434; 
Nieuwdorp 1981, pp. 85-98; Van Damme 1990; Wadum 1998. Afbeelding van een ‘Antwerps 
handje’ op het hoofd van één van de gebeeldhouwde figuren op het Reinhold-altaarstuk, Leeflang 
2006b, fig. 7, p. 20. 
407 Van der Stock 1990, pp. 127-144; De Smedt 1990, pp. 145-183; Heppner 1940, pp. 174-175.  
408 Heppner 1940, p. 174; Jacobs 1989, p. 212.  
409 Szmydki 1986a, p. 27. 
410 Betekent het ontbreken van het kasteel dat het Reinhold-altaarstuk slechts één keer werd 
gecontroleerd? Op de bak is de combinatie van twee handen aangebracht. Twee linkerhanden (met 
de duim aan de rechterkant) werden naast elkaar geplaatst. De handjes op het Reinhold-altaarstuk 
verschijnen in twee verschillende formaten: sommige zijn één en andere twee centimeter hoog. 
Hoewel dit wellicht een verwijzing zou kunnen zijn naar twee verschillende controles van het 
retabel door het gilde, blijkt het gebruik van twee handen van verschillende grootte tijdens één 
keuring niet ongebruikelijk (Van der Stock in Van Vlierden/ Smeyers 1990). 
411 Jacobs 1989, p. 213; Prims 1938, pp. 296-300. 
412 Jacobs 1989, p. 213. 
413 Jacobs noemde het contract van 23 oktober 1517, waarin de kwaliteit van het hout uitvoerig 
werd bediscussieerd door de abdij in Averbode en de beeldsnijder Jan de Molder (Jacobs 1989, p. 
213). Het getranscribeerde document is opgenomen in Szmydki 1986, p. 52 (document 3). Zie voor 
enkele verschillende opdrachtdocumenten voor retabels: Huth 1923 (ed. 1967), pp. 108-139. 
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Cleve.414 Op deze wijze konden zij immers de kwaliteit van de onderaannemers, zoals de 
bakmakers en beeldhouders, controleren. De inspectie van het hout door het gilde bij de 
bestelde altaarstukken, waaronder het Reinhold-altaarstuk, het Mariaretabel van de Meester 
van 1518 in Lübeck en het gesneden altaarstuk van Peter Pauw voor de burgemeesters van 
Duinkerken zijn wellicht in opdracht van de aannemer uitgevoerd.415 
 Een ander belangrijk aspect van het Reinhold-altaarstuk is het gebeeldhouwde 
middendeel. Hoewel de beeldhouwkunst een ander specialisatiegebied is en het gesneden 
interieur van het Reinhold-altaarstuk in dit proefschrift buiten beschouwing wordt gelaten, 
zijn toch enkele opmerkingen omtrent de toeschrijving op zijn plaats. Białostocki en 
Szmydki schreven het gesneden gedeelte van het altaarstuk toe aan Jan de Molder en zijn 
ateliermedewerkers.416 De beeldhouwer was werkzaam in Antwerpen van 1513 tot 1518. Er 
kunnen slechts twee altaarstukken met zekerheid aan hem worden toegeschreven. Het 
eerste, een retabel met De passie van Christus was bestemd voor de abdij van Averbode (nu 
Parijs, Musée de Cluny) en werd in 1513 besteld. In het opdrachtdocument van dit werk 
worden de voorstellingen van zowel het gesneden interieur als de geschilderde luiken 
genoemd. De geschilderde zijpanelen zijn echter verloren gegaan, waardoor de 
verantwoordelijke kunstenaar (misschien wel Joos van Cleve?) onbekend is. Szmydki 
maakte een vergelijking tussen het Reinhold-altaarstuk en het retabel voor de abdij van 
Averbode en baseerde zijn toeschrijving op stilistische overeenkomsten. De beschrijving 
die Woods geeft voor het werk in Parijs zou eveneens betrekking kunnen hebben op het 
Reinhold-altaarstuk: ‘This (…) altarpiece is a transitional work. The beginnings of the 
Antwerp Mannerism may be seen in the elaborate arched frame and the crowned 
compositions, but the compact and animated figure types, unaffected gestures and angular 
drapery folds are more characteristic of the late 15th-century carving’.417 De Molders tweede 
altaarstuk werd in 1518 geleverd en was eveneens besteld door de abdij in Averbode en is 
enkel gekend uit documenten.418 
 Indien de toeschrijving aan Jan de Molder correct is, biedt het Reinhold-altaarstuk 
een mogelijkheid tot het formuleren van hypotheses met betrekking tot het sociale en 
professionele netwerk van Joos van Cleve. De vermoedelijke beeldsnijder Jan de Molder 
had zoals blijkt uit archiefstukken evenals Van Cleve contact met Joris Vezeleer.419 In een 
document van 20 juni 1533 staat vermeld dat Catherina van der Haghen en Jan de Molder 
een erfelijke rente en een zak rogge verkopen aan Joris Vezeleer. Vezeleer bestelde, zoals 
gezegd, zijn portret en dat van zijn vrouw Margaretha Boghe bij Van Cleve. Daarbij was hij 
de contactpersoon tussen de kunstenaar en Frans I. Of Jan de Molder enkel een financiële 
regeling trof met Vezeleer of dat de twee mannen ook een vriendschappelijk relatie 
onderhielden is onbekend. Tevens ontbreekt er informatie over eventuele opdrachten die 
De Molder uitvoerde voor Vezeleer. Wanneer Joos van Cleve en Jan de Molder voor het 
eerst in contact kwamen met Joris Vezeleer is onduidelijk, maar desalniettemin blijkt de 
kring waarbinnen kunstenaars en opdrachtgevers zich bevonden wederom nauw aan elkaar 
gerelateerd. Of er een direct contact bestond tussen de Reinhold-broeders, en Georg en 
Nicasius Hackeney is mogelijk, maar kan niet worden bewezen. De opdrachten van de 
Keulse broers en van de leden van de Reinhold-bank in 1515/1516 tonen echter wel aan dat 
Joos van Cleve reeds aan het begin van zijn Antwerpse carrière, vier jaar nadat hij 
vrijmeester was geworden, een goede reputatie had opgebouwd. Hij kon zijn stijl en 

                                                           

414 Met dank aan Max Martens, die mij op deze mogelijkheid wees. 
415 Jacobs 1989, p. 213 (zie ook Prims, 1939, pp. 278-285). 
416 Szmydki 1986, p. 56 and 61. Białostocki geciteerd in Szmydki 1986, p. 56. 
417 Woods 1996, p. 809. 
418 Ewing 1990, p. 571, p. 574 (n. 109). 
419 S.A.A., Schepenregister 1533, fol. 24 r-24 v. De genoemde erfelijke rente bestond uit 18 
Brabantse groten en 15 schillingen.  
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werkmethodes aanpassen aan de wensen van zijn opdrachtgevers en aan de gangbare 
Antwerpse gebruiken, waarbij hij rekening hield met de gebruikelijke inspectie door de 
dekens van het Sint-Lucasgilde bij de productie van vleugelretabels in de Antwerpse 
Maniëristische stijl. 
 
 
3.3. Lokale opdrachten 
 
Zoals werd opgemerkt in de inleiding van dit hoofdstuk werden ten minste drie werken uit 
het atelier van Joos van Cleve vervaardigd in Nederlandse opdracht: het drieluik met De 
kruisiging in Napels, de triptiek met De kruisafneming in Edinburgh en het paneel met Christus 
en Johannes de Doper als kinderen in Chicago.420 De opdrachtgevers van de triptiek met De 
kruisiging in Napels zijn op de binnenluiken vereeuwigd en konden op basis van hun 
wapenschilden worden geïdentificeerd.421 Het altaarstuk werd gemaakt in opdracht van 
Marcus von Kirch en zijn echtgenote Margriet Schats.422 De leeftijden van de beide 
opdrachtgevers zijn aangebracht op de prieu-dieu; de man was 45 en de vrouw 25 jaar. 
Marcus von Kirch werd geboren op 16 juli 1473 en stierf in 1546.423 Uitgaande van de 
leeftijd van de opdrachtgever kan worden vastgesteld dat het drieluik in 1518 (1473 + 45) 
werd vervaardigd, twee jaar na de installatie van het Reinhold-altaarstuk in 1516. Deze 
ontstaansdatum sluit aan bij de kunsthistorische datering van rond 1520 die Hand in 1978 
had verondersteld op basis van stilistische en compositorische overeenkomsten met andere 
werken.424 Zoals reeds beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk, kwam de familie van 
Marcus von Kirch oorspronkelijk uit Lindau, een stad in de Duitse deelstaat Beieren, en 
bezocht hij als handelaar de jaarmarkt in Bergen op Zoom in 1494. Tussen 1500 en 1514 
bracht hij meerdere keren een bezoek aan Antwerpen, waar hij Joos van Cleve mogelijk 
benaderde voor het altaarstuk. Margriet Schats kwam uit Mechelen en werd op basis van 
de genoemde leeftijd op het rechterluik in 1493 (1518 - 25) geboren.425 Margriet Schats en 
Marcus von Kirch traden op 25 januari 1513 in het huwelijk. Slechts één van hun kinderen 
is bij naam bekend, Caspar.426 Van de vijf kinderen die zijn afgebeeld op de luiken van de 
triptiek in Napels waren er naar alle waarschijnlijkheid drie op het moment dat het werk 
werd vervaardigd, overleden. Het kleine meisje (op het rechterluik) heeft een crucifix in 
haar handen en de twee voorste jongens (op het linkerluik) dragen een buidel met de 
inscriptie ‘IHS’ voor Jezus. Deze beide elementen (crucifix en IHS) zijn verwijzingen naar 
de dood. 

Het drieluik met De kruisiging in Napels (Museo di Capodimonte) is van zeer hoge 
kwaliteit. Zowel de ondertekening als het verfoppervlak sluiten aan bij het eigenhandige 
werk van Joos van Cleve. Op het linker zijpaneel is de mannelijke opdrachtgever met zijn 
                                                           

420 Het paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen in Chicago wordt in dit hoofdstuk buiten 
beschouwing gelaten, omdat het ten eerste niet in het begin van Joos van Cleve carrière werd 
vervaardigd en het bovendien wordt behandeld in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) 
421 Op 12 september 2003 lichtte Hand mij in over de identificatie van de wapenschilden door 
Lorne Campbell. Ik ben hem hiervoor zeer erkentelijk. Hand 2004, p. 29 (catalogusnotitie 10). 
422 Schön 1888, pp. 112-116 (informatie genoemd in Hand 2004, pp. 30-31, catalogusnotitie 10). 
423 Ibidem. 
424 Hand 1978, pp. 175, 180. Hand behandelde de relatie tussen de panelen met De kruisiging in 
Napels en in New York. Volgens de auteur werden beide triptieken aan het begin van de jaren 
twintig van de zestiende eeuw vervaardigd. 
425 Hand 2004, p. 119. De familie Schets is een bekende Antwerpse familie, of deze familie 
gerelateerd is aan Margriet Schats uit Mechelen is in dit stadium van het onderzoek onbekend (met 
dank aan Natasja Peeters). 
426 Veel koopmanfamilies vernoemden hun kinderen naar de drie koningen, aangezien deze werden 
geassocieerd met de handel. 
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drie zonen afgebeeld. De opdrachtgever wordt voorgesteld door zijn naamheilige Marcus, 
die is te herkennen aan zijn attribuut de leeuw. Achter de vrouwelijke opdrachtgever op 
het rechterluik staat de Heilige Margaretha met een lachende draak, die zeer veel 
overeenkomsten vertoont met de draak op het rechter zijpaneel van de triptiek met De 
kruisafneming in Edinburgh (zie verder). Tijdens het onderzoek met IRR naar de triptiek 
met De kruisiging in Napels werden bijna alle verflagen transparant.427 Enkel de donkere 
schaduwpartijen in het landschap en de donkere gewaden van de opdrachtgevers bleven 
opaak. Opmerkelijk is dat de kunstenaar mogelijk zwarte verf heeft gebruikt om de 
schaduwen in het witte gewaad van Johannes de Evangelist te suggereren, die hierdoor 
grotendeels ondoordringbaar bleven voor het oog van de camera. De volledige compositie 
van het drieluik werd in detail voorbereid in de fase van de ondertekening en werd 
aangebracht met een droog materiaal. De hoofdvormen zijn aangeduid met contourlijnen. 
Daarbinnen plaatste Joos van Cleve arceringen in verschillende richtingen voor schaduw 
en volume. Evenals in zijn andere eigenhandige werken zijn de handen van de figuren (met 
lange, slanke vingers) enkel aangeduid met contourlijnen (afb. 38, 66). De haren van 
Marcus zijn met sierlijke golvende lokken voorbereid. Zijn ogen, neus en mond werden 
aangeduid met enkele schetsmatige lijnen en de schaduwzijde van zijn gezicht met korte 
arceringen. Ook de haren van Johannes en de engelen werden geplaatst met korte gebogen 
arceringen. In de naakte lichamen van de engelen zijn de arceringen, die werden 
aangebracht om schaduw aan te duiden, gebogen naar de vorm van het lichaam, waardoor 
er tevens volume wordt gesuggereerd (afb. 67). De ondertekende figuren zijn over het 
algemeen nauwkeurig gevolgd in het verfoppervlak en er werden nauwelijks veranderingen 
aangebracht ten opzichte van de ondertekening. Aangezien in de meeste schilderijen die 
aan Joos van Cleve worden toegeschreven de achtergrond niet werd voorbereid, is het des 
te opvallender dat in deze triptiek ook het gehele landschap werd gepland in de fase van de 
ondertekening. De lay-out van de brug, bergen en stad aan de brede rivier is van dezelfde 
hand als de figuren, hoewel de achtergrond schetsmatiger en eenvoudiger lijkt te zijn 
voorbereid. De huizen zijn aangeduid met blokjes en de bergen slechts met vlot opgezette 
contourlijnen. Wellicht kan dit worden verklaard aan de hand van het formaat. De 
architectuur in het achtergrondlandschap meet immers hooguit anderhalve centimeter en 
daarbij waren er naar alle waarschijnlijkheid tevens tekeningen met landschapselementen in 
het atelier van Joos van Cleve aanwezig. 428 

Evenals het overgrote deel van de andere werken vervaardigd in opdracht (zoals 
onder meer de grote Aanbidding in Dresden en De kruisiging in New York) werden de 
opdrachtgevers anders ondertekend dan de heiligen (afb. 21). Het portret van de man op 
het linkerluik in Napels is minimaal voorbereid in de ondertekening. Enkel een lichtgrijze 
schetsmatige ovaal duidt de vorm van het hoofd en met een enkel lijntje zijn ogen, neus en 
mond aangegeven. Portretten werden meestal op papier voorbereid en deze tekening 
diende vervolgens als model bij het schilderproces.429 Een gedetailleerde ondertekening 
werd hierdoor overbodig. De ondertekende lijnen in de gezichten van de twee voorste 
jongens hebben dezelfde toonsterkte als de ondertekening van de heiligen, maar ook hier is 
de lay-out minder uitvoerig aangebracht: een ovaal voor het gezicht, een lijntje voor de 
neus en mond, en halve cirkels voor de ogen. De haren van de rechterjongen zijn 
aangebracht met enkele arceringen. Opvallend is dat het derde kind, dat achteraan is 
gezeten, niet werd voorbereid in de ondertekenfase. De vorm van zijn hoofd werd echter 

                                                           

427 Van het middenpaneel van de triptiek met De kruisiging in Napels zijn enkele kopieën bekend. 
De eerste is een exacte kopie en is onderdeel van de collectie van de Alte Pinakothek in München. 
De tweede is een kleinere variant en bevindt zich in Philadelphia (zie Bijlage 1). 
428 Scailliérez 1991, pp. 68-69; Jansen 2006, p. 128 en tevens hoofdstuk 1 van dit proefschrift met 
betrekking tot achtergrondelementen bij Cornelis en Joos van Cleve. 
429 Ook op de grote Aanbidding in Dresden is de stichter voorbereid met een eenvoudige ovaal. 
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wel uitgespaard. Voordat de schilder de verflagen aanbracht, moet Joos van Cleve dus op 
de hoogte zijn geweest van een derde zoon, die op het paneel diende te worden 
vereeuwigd. Deze observatie biedt mogelijk een inzicht in de wijze waarop de 
opdrachtgevers bij de vervaardiging van het drieluik werden betrokken. Wellicht werd de 
zeer gedetailleerde ondertekening aan de opdrachtgevers getoond als vidimus. Bij 
goedkeuring werd de lay-out vervolgens nauwkeurig ingeschilderd. In dit geval werd 
waarschijnlijk door de opdrachtgevers opgemerkt dat de derde zoon niet was gepland in de 
ondertekening en werd de kunstenaar gevraagd deze alsnog toe te voegen.430  

De vrouwelijke opdrachtgever en haar twee dochters op het rechter binnenluik zijn 
op dezelfde wijze voorbereid als haar echtgenoot en de twee voorste zoons (afb. 66).431 
Met halve cirkeltjes zijn de ogen aangeduid en met enkele schetsmatige lijntjes de neus en 
mond. Opmerkelijk zijn de handen van de meisjes die op een vereenvoudigde manier zijn 
weergegeven. De vingers zijn niet individueel aangeduid, maar vormen één geheel. Daarbij 
werd de kap van het oudste meisje gewijzigd in verf ten op zichte van de ondertekening. 
Of dit eveneens op aanwijzing van de opdrachtgever werd gedaan, is onduidelijk.   

Ook in de triptiek met De kruisafneming in Edinburg (National Gallery of Scotland, 
afb. 68-70) werden correcties door de kunstenaar aangebracht. Enkele hiervan kunnen 
wellicht evenals bij de triptiek met De kruisiging in Napels worden verklaard vanuit een 
veronderstelde controle door de opdrachtgevers (zie verder). De opdrachtgevers konden 
op basis van hun wapenschilden op de binnenluiken worden geïdentificeerd. De man Jan 
Perls was de zoon van de Antwerpse burgemeester Jan Perls (de oudere).432 De 
geportretteerde Jan Perls werd mogelijk rond 1480 geboren en studeerde op 16 augustus 
1495 af aan de Universiteit van Leuven. Op latere leeftijd werd hij koopman. Hoewel zijn 
exacte sterfjaar onbekend is, blijkt uit documenten dat hij in 1536 was gestorven. De 
geportretteerde vrouw op het rechter binnenluik is zijn echtgenote Digna de Herde. Zij 
was evenals haar man een kind van een Antwerps burgemeester, Jan de Herde. Verdere 
gegevens inzake haar leven zijn echter onbekend. Desalniettemin kan worden 
verondersteld dat zowel Jan Perls als Digna van Herde uit gerenomeerde Antwerpse 
families kwamen en dat het drieluik met De kruisafneming in Edinburgh voor Joos van Cleve 
een belangrijke opdracht moet zijn geweest.  

Het drieluik met De kruisafneming is een slag groter dan de triptiek in Napels.433 Op 
het linker zijpaneel zit de geknielde man voor een prie-dieu vergezeld van zijn naamheilige 
Johannes de Doper en op het rechterluik zijn echtgenote met de Heilige Margaretha, die 
wordt bijgestaan door haar attribuut, een draak. Deze lachende draak is zoals hierboven 
reeds is opgemerkt zeer goed te vergelijken met die op het rechterluik van de triptiek met 
                                                           

430 Misschien werd het kind geboren tijdens de vervaardiging van het drieluik. Aangezien het 
altaarstuk met 1518 kan worden gedateerd, en het geportretteerde echtpaar pas sinds 1513 waren 
getrouwd is het aantal kinderen (5) vrij hoog. Indien we de kans op meerlingen buiten 
beschouwing laten, werd er dus elk jaar een kind geboren. In de vijftiende en zestiende eeuw 
werden de kinderen van de opdrachtgevers bijna nooit als babies afgebeeld. Vandaar dat de derde 
zoon bij de afronding van het altaarstuk nog een baby kan zijn geweest. Ondanks dat hij als een 
jongen is afgebeeld. Een soortgelijk fenomeen, waarbij de opdrachtgevers mogelijk vroegen 
wijzigingen aan te brengen in de familiesamenstelling, vond plaats bij de vervaardiging van de 
triptiek met De aanbidding van de koningen in Praag (Narodni Gallery), zie Bijlage 1. Lijst van onderzochte 
werken (en tevens Kotková 1999, met name pp. 89-93).  
431 In dezelfde toonsterkte als de zonen. De ondertekende lijnen in de geportretteerde man zijn iets 
licht grijs dan de vrouwelijke opdrachtgever en de kinderen. 
432 Met dank aan John Hand, die deze gegevens reeds in 2004 met mij deelden (brief van 24 mei 
2004). Zie ook Hand 2004, cat. 42, p. 138 
433 Hand 1978, pp. 179-181. Het middenpaneel van De kruisafneming (107 x 71 cm) is bijna gelijk aan 
de kleine Aanbidding in Dresden (110 x 71 cm). Het middenpaneel van De kruisiging in Napels is: 91 
x 58 cm. 
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De kruisiging in Napels. De figuren op het middenpaneel en de luiken zijn geplaatst voor 
een Patenir-achtig landschap. De kunstenaar heeft veel aandacht geschonken aan de 
detaillering. Hoewel het middenpaneel in de loop der jaren veel te lijden heeft gehad, 
getuigt het van een hoge kwaliteit. De verflagen zijn dun aangebracht en op meerdere 
plaatsen is de ondertekening zichtbaar met het blote oog. Verschillende details wijzen op 
de hand van Joos van Cleves. Zo zijn de nagels van de voeten en handen van Christus 
omkaderd met een bruine contour en is de glans aangeduid met een lijntje loodwit aan één 
kant. De bruine bontvoering van onder andere Magdalena’s mantel is heel transparant 
aangebracht met een droge kwast. Om haar hoofd draagt zij een transparante hoofddoek, 
die is geschilderd met een witte contourlijn. Daarbinnen werden bepaalde delen voorzien 
van transparante witte verf om de lichtval en vorm te accentueren. De schaduwpartijen in 
de rode gewaden zijn opgebouwd uit dunne glacislagen en gaan geleidelijk over in de 
lichtere gedeelten.  

De oranjebruine, krullende haren van Johannes de Evangelist en Christus doen 
echter vlak aan, evenals de baard van Nicodemus. De bovenste verflagen waarin de 
individuele haren met een fijn penseel werden aangeduid, zijn hier mogelijk grotendeels 
verloren gegaan. Hand merkte terecht op dat: ‘The condition tends to inhibit judgements 
as to the degree of workshop participation and some of the slackness that I felt in front of 
the painting may be the result of the poor state of preservation.’434 De conditie van de 
luiken is beter dan het middenpaneel. Ook hier zijn de kenmerkende aspecten van Joos 
van Cleve waarneembaar. De nagels van Johannes de Doper zijn op dezelfde wijze 
uitgevoerd als die van Christus op het middenpaneel. De gezichten van de opdrachtgevers 
zijn van zeer hoge kwaliteit (afb. 68). De schaduwnuances in de figuren zijn subtiel 
weergegeven. De roze blosjes op de wangen van de vrouwelijke opdrachtgever gaan 
geleidelijk over in haar bleke huidskleur. De ogen, neus en mond werden transparant in 
IRR en het gezicht werd verder niet voorbereid in de ondertekenfase. Andere elementen 
waaraan Joos van Cleve veel aandacht heeft geschonken zijn de prie-dieux voorzien van een 
donkergroene kleed, de witte handschoenen van de vrouw, haar rozenkrans met medaillon, 
de voering van de mantel van de man van hermelijnen bont, het getijdenboek in handen 
van de vrouwelijke opdrachtgever, de draak met fijn geschilderde grijze wenkbrauwen, de 
kleding van de Heilige Margaretha en het landschap.    

Tijdens het onderzoek met IRR bleven de donkere gewaden van de opdrachtgevers en 
de mantel van de man met de lange baard achter Johannes de Evangelist, Jozef van 
Arimathea, ondoordringbaar voor het oog van de camera. In de overige partijen kon de 
ondertekening eenvoudig worden geregistreerd. De lay-out werd aangebracht met een 
droog materiaal en de kunstenaar maakte gebruik van zowel contourlijnen als arceringen 
(afb. 69-70). De ondertekening van het middenpaneel van De kruisafneming is echter in 
vergelijking met onder meer De kruisiging in Napels vrij schematisch. De typerende 
elementen van Joos van Cleves ondertekening zijn aanwezig, maar missen het losse en 
sierlijke karakter van de meester. De lijnen zijn trefzeker neergezet. In de gezichten op het 
middenpaneel wordt met korte halen de ogen, neus en mond aangeduid. Arceringen voor 
schaduw en volume werden aangebracht, maar zijn minder nadrukkelijk aanwezig dan in 
andere eigenhandig voorbereide schilderijen. Bovendien vonden er verscheidene kleine 
veranderingen plaats tussen de ondertekenfase en de verflagen; terwijl veel van Joos van 
Cleves autograaf voorbereide werken juist nauwkeurig werden nagevolgd in verf. De 
mantel van Johannes de Evangelist wordt in het schilderij bijeengehouden door middel van 
een lusje. In de ondertekening is hier sprake van een ovaalvormige broche (afb. 69). De 
positie van het been van de evangelist verschoof naar links. De ladder tegen het kruis stak 
in de lay-out met één trede boven de dwarsbalk uit. Het INRI-bordje had een meer sierlijke 

                                                           

434 Hand 1978, p. 180. 
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vorm in de ondertekenfase. De kleding van Nicodemus had een puntkraag, die bij de hals 
werd gesloten door een ronde knoop. In het verfoppervlak draagt hij echter een ronde 
bontkraag en een witte doek rond zijn schouder, die niet werden voorbereid in het 
ondertekenstadium. Christus’ haren en de mouw in changeant van Jozef van Arimathea 
werden door de schilder grof uitgespaard, maar niet in detail voorbereid.  

Deze wijzigingen kunnen mogelijk worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar 
het creatieve proces van de meester. Ondanks de matige conditie van het verfoppervlak 
van het middenpaneel van het drieluik met De kruisafneming, vertoont het werk 
schildertechnisch veel overeenkomsten met andere eigenhandige producten van Joos van 
Cleve.435 Vandaar dat het mijn inziens aannemelijk is dat Van Cleve zelf de veranderingen 
aanbracht in verf ten opzichte van de ondertekening. Was hij echter ook verantwoordelijk 
voor de ondertekening? Maakte de kunstenaar modeltekeningen op papier, die hij 
natekende op de gegrondverfde drager of liet hij iemand anders, bijvoorbeeld een assistent 
de voorbereidende tekening op papier kopiëren op het paneel? Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor het schematische en afwijkende karakter van de ondertekening.436 De lay-
out functioneerde mogelijk niet als vidimus of als richtlijn voor de assistenten, zoals 
waarschijnlijk wel het geval bij de hiervoor behandelde Kruisiging in Napels, die veel 
uitgebreider werd voorbereid en bovendien nauwkeurig werd ingeschilderd. 
 In tegenstelling tot de schematische ondertekening op het middenpaneel wordt de 
lay-out op de zijpanelen gekenmerkt door een schetsmatige werkwijze, vergelijkbaar met 
onder meer de buitenluiken van het Reinhold-altaarstuk, het paneel met Maria en Kind in 
Praag en Maria en Kind in Wenen. Evenals op het middenpaneel werd ook de 
ondertekening op de luiken in Edinburgh niet nauwkeurig nagevolgd in verf. De 
linkerschouder van Johannes de Doper op het linkerluik was hoger gepland in de 
ondertekenfase (afb. 70). De plooival van zijn rode gewaad is rommelig ondertekend met 
veel contouren en arceringen. Naast de heilige zijn lange, snel opgezette arceringen 
geplaatst, waarbij de kunstenaar het ondertekenmateriaal niet van het paneel afhaalde, 
waardoor een zigzaglijn is ontstaan. De boomstam lijkt niet te zijn voorbereid en de stenen 
zijn van plaats veranderd. In zowel het gezicht van de Heilige Johannes de Doper als dat 
van de opdrachtgever is weinig ondertekening aanwezig. In Johannes’ gelaat zijn met fijne 
lijntjes zijn oor, neus, krullende haren, arceringen in de hals en een lijn van de neusvleugel 
naar de mondhoek aangeduid. Het gezicht van de opdrachtgever is enkel aangegeven met 
een schetsmatige ovaal voor de vorm van het hoofd en was in de ondertekenfase meer 
naar links gepland.   
 Het rechterluik met de vrouwelijke opdrachtgever en de Heilige Margaretha is op 
dezelfde wijze voorbereid als het linker zijpaneel. De heilige werd vlot geplaatst met 
arceringen en contourlijnen. Evenals bij Johannes de Doper op het linkerluik zijn er slechts 
enkele lijntjes waarneembaar in het gezicht voor de neus, ogen en mond. Ook werden de 
horizon en een paar bomen in het achtergrondlandschap aangeduid in de ondertekenfase. 
De kleding van de vrouwelijke opdrachtgever werd vlot voorbereid met veel arceringen en 
contourlijnen. De vorm van haar gezicht werd evenals bij de man aangeduid met een ovaal 
en ook haar hoofdkap werd met contourlijnen voorbereid. Aanduidingen voor neus, mond 

                                                           

435 De figuren op het middenpaneel zijn sleets. Mogelijk zijn deze partijen ‘te hard’ gerestaureerd. 
In de lucht zijn grote delen geretoucheerd. Dit was met name goed zichtbaar tijdens het onderzoek 
met ultraviolet-licht (29 januari 2003, zie tevens Bijlage 1). Met dank aan Leslie Steverson.   
436 Ook het paneel van zeer hoge kwaliteit met De kruisiging in Boston (Museum of Fine Arts) heeft 
een vrije schematische ondertekening, die mogelijk kan worden verklaard op basis van in het atelier 
aanwezige modeltekeningen. Tevens was er mogelijk een routine ontstaan voor het vervaardigden 
van Kruisigingsvoorstellingen (en in mindere mate De kruisafneming) in het atelier van Joos van Cleve, 
want hoewel er nauwelijks exacte kopieën zijn, zijn verschillende elementen met enige variatie 
meerdere malen herhaald. 
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en ogen zijn achterwege gelaten. De draak werd niet gepland of uitgespaard in verf. Hij 
werd over de ondergrond geschilderd. In de IRR-montage zijn onder zijn kop lijnen van de 
grond zichtbaar. De draak is een bepalend element voor de identificatie van de Heilige 
Margaretha, en daarmee ook van belang voor de identificatie van de vrouwelijke 
opdrachtgever. Het is mogelijk dat Joos van Cleve hem vergeten was toe te voegen en dat 
de kunstenaar door de opdrachtgever werd gevraagd de draak alsnog bij te schilderen. Een 
soortgelijk fenomeen werd reeds opgemerkt bij de twee triptieken met De dood van Maria 
(München en Keulen) waarop beide linkerluiken de draak als attribuut van de Heilige Joris 
werd bijgeschilderd. In deze Dood van Maria-altaarstukken voor de gebroeders Hackeney 
werd tevens een wapenschild toegevoegd.  

Ook met de familiewapens op de triptiek met De kruisafneming is het één en ander 
gebeurd. De wapenschilden werden namelijk gedurende het schilderproces gewijzigd (afb. 
71). Hoewel de verandering zichtbaar is met het blote oog, gaf het onderzoek met IRR een 
nog duidelijker beeld: het in profiel, heraldisch naar rechts, afgebeelde paard op het 
ruitvormige schild op het linkerluik, werd in eerste instantie als een eenhoorn in profiel 
naar heraldisch links geschilderd. De eenhoorn op het rechterluik was eerst eveneens in 
profiel heraldisch naar links aangebracht en vervolgens veranderde de kunstenaar het in 
een eenhoorn in profiel met het hoofd heraldisch naar rechts. Beide dieren werden dus 
gespiegeld, en zijn op de gerealiseerde luiken allebei heraldisch naar rechts afgebeeld.  

De door Joos van Cleve toegevoegde draak op het rechterluik van de triptiek met 
De kruisafneming en de veranderingen in beide wapenschilden doen vermoeden dat de 
opdrachtgevers het altaarstuk kwamen controleren. Voordat het drieluik werd geleverd, 
werden de door hen opgemerkte fouten door Van Cleve aangepast. Samengevat kan 
worden geconcludeerd dat de ondertekening van het middenpaneel van het drieluik met De 
kruisafneming wellicht niet door Joos van Cleve werd voorbereid. Misschien maakte hij een 
modeltekening op papier en werd deze gekopieerd door een ateliermedewerker op het 
middenpaneel. De veranderingen en schildertechniek wijzen er echter op dat waarschijnlijk 
Joos van Cleve verantwoordelijk was voor het overgrote deel van het verfoppervlak van 
het middenpaneel. De luiken, inclusief de ondertekening en het verfoppervlak, werden 
hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel door de meester uitgevoerd. Zowel de schilderstijl als de 
manier van ondertekenen sluiten aan bij het eigenhandige werk van Joos van Cleve.  

Het onderzoek met IRR naar De kruisiging in Napels en De kruisafneming in 
Edinburgh biedt inzichten in de wijze waarop de opdrachtgevers waren betrokken bij het 
ontstaansproces. De portretten van de man en vrouw werden in beide altaarstukken niet of 
nauwelijks voorbereid in de ondertekenfase. Mogelijk maakte Joos van Cleve 
voorbereidende tekeningen op papier van de opdrachtgevers of hij schilderde hen direct 
naar het leven op het paneel. De wijzigingen in familiewapens is een terugkerend element 
in bestelde altaarstukken van Joos van Cleve, zowel bij lokale als internationale opdrachten 
(zie verder). Een andere overeenkomst tussen de Nederlandse opdrachten: het drieluik met 
De kruisiging in Napels, De kruisafneming in Edinburgh, maar ook de kleine Aanbidding van de 
koningen in Dresden, die wellicht eveneens werd besteld door een Nederlander, is het 
klokvormige middelgrote formaat.437 Dit formaat sluit aan bij de op dat moment (van circa 

                                                           

437 Op basis van de hoge kwaliteit en extreme aandacht voor detail kan ook van de kleine 
Aanbidding van de koningen in Dresden worden verondersteld dat het werd besteld. De kleine 
Aanbidding heeft een middelgroot formaat en de voorstelling is beïnvloed door het Antwerpse 
Maniërisme. De figuren zijn afgebeeld in sierlijke, gedraaide houdingen en dragen extravagante 
gewaden. De compositie heeft een helder kleurenschema en sluit hiermee aan bij de populaire 
Antwerpse stijl van de eerste kwart van de zestiende eeuw. De kleine Aanbidding was wellicht het 
middenpaneel van een drieluik, waarbij moet worden vermeld dat de meeste triptieken uit het 
oeuvre van Joos van Cleve mogelijk in opdracht werden vervaardigd (Hand 2004, p. 43). Door de 
aanwezigheid van enkele kopieën bekend zijn van Antwerpse kunstenaars (onder meer Marcelles 
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1500 tot 1525) populaire memoriealtaarstukken, en tevens bij de afmetingen van de 
triptieken van Brugse voorgangers. Veel van de vroege altaarstukken uit het oeuvre van 
Joos van Cleve hebben een overeenkomstig formaat (middelgroot middenpaneel met een 
klok-, lob-, of boogvormige bovenkant), maar helaas is van de meeste van deze werken de 
opdrachtgever onbekend. Hierdoor kan onmogelijk worden vastgesteld of dit formaat 
hoofdzakelijk bestemd was voor de Zuid-Nederlandse markt.438  
 
 
3.4. Genuese opdrachten 
 
Zoals is gebleken uit de bestudering van schilderijen die onderdeel uitmaakten van het 
onderzoek naar Antwerpse retabels en drieluiken voor de tentoonstellingen ‘Antwerpse 
retabels’ in 1993 en ‘ExtravagAnt!’ in 2005/ 2006 waren de meeste Italianen minder 
geïnteresseerd in werken in de herkenbare Antwerpse Maniëristische stijl, maar bestelden 
zij wel veel schilderijen bij Antwerpse kunstenaars.439 Joos van Cleve moest dus wederom 
zijn stijl aanpassen om aan de eisen van deze potentiële klanten te voldoen. Dat hij hierin 
slaagde, blijkt uit de maar liefst vijf bekende Italiaanse opdrachten.440 Vanaf het einde van 
de dertiende eeuw maakten veel kooplieden gebruik van de zeeroute tussen Zuid- en 
Noordwest-Europa.441 Hierdoor nam de aanwezigheid van Italiaanse handelaren in de 
Zuidelijke Nederlanden en met name in Brugge en later in Antwerpen toe. Diverse 
Italiaanse stadstaten onder meer Venetië, Lucca en Genua waren in de beide genoemde 
steden vertegenwoordigd. Sinds het begin van de dertiende eeuw waren er Venetianen 
gevestigd in Brugge. Tot in de vijftiende eeuw waren zij de belangrijkste handelaren in 
uitheemse kruiden in de Nederlanden, maar hier kwam aan het begin van de zestiende 
eeuw verandering in door de komst van de Portugezen.442 In 1501 voerden de Portugese 
handelaren met hun specerijen voor het eerst op Antwerpen. De prijs van de Portugese 
peper was lager dan die van de Venetianen.443 Hoewel de Venetiaanse kruiden in het begin 
favoriet bleven door een betere kwaliteit, kreeg het Portugese product binnen enkele jaren 
de voorkeur boven de Venetiaanse. Met als gevolg dat de Venetianen in juni 1518 voor de 
laatste keer met twee galeien en dertig schepen vol specerijen op Antwerpen voeren. De 
poging om de handelspositie van de Portugese concurrent over te nemen mislukte en de 
Venetiaanse kooplieden verlieten Antwerpen voorgoed.  
 In tegenstelling tot de Venetianen bleven de handelaren uit Genua wel in 
Antwerpen. Hun plaats in de Zuid-Nederlandse economie hadden zij met name te danken 
aan hun gunstige geografische ligging op de zeeroute van de oostelijke Middellandse 
Zeebekken naar de handelssteden aan de Noordzee in de Zuidelijke Nederlanden en 

                                                                                                                                                                         

Coffermans, Brussel, inv. 566) naar de kleine Aanbidding, kan worden verondersteld het werk door 
een lokale opdrachtgever werd besteld en zich in een openbaar gebouw in (de omgeving van) 
Antwerpen bevond. De originele verblijfplaats en de identiteit van de opdrachtgever zijn echter 
onbekend. 
438 Opmerkelijk hierbij is echter het middelgrote drieluik met klokvormige bovenzijde met De 
kruisiging in New York, The Metropolitan Museum of Art,waarvan op basis van de afgebeelde 
heiligen en een zeer vroege Italiaanse herkomst, een Italiaanse origine wordt vermoed, zowel qua 
stijl als formaat aansluit bij de groep van Nederlandse opdrachten. 
439 Antwerpen 1993; Antwerpen/ Maastricht  2005. 
440 Over de populariteit van zestiende-eeuwse Antwerpse kunst in Italië en in het bijzonder Genua, 
zie Galassi 2006, pp. 179-200 (met betrekking tot Joos van Cleve pp. 179-180). 
441 Zie hiertoe onder meer: Denucé 1944; Van Houtte 1964, pp. 100-101; Vandewalle/ Geirnaert in 
Vermeersch 1992, p. 183. 
442 Van der Wee 1979, p. 80. 
443 Voet 1974, pp. 147-148. 



118 

Engeland.444 Vanaf het eerste kwart van de veertiende eeuw vestigden Genuese handelaren 
zich in de Zuidelijke Nederlanden. Hoewel zij eerst handelden in verschillende producten, 
waaronder aluin, wede, specerijen, textiel, huiden, wijn, graan, olie en citrusvruchten, 
begonnen zij zich vanaf het midden van de vijftiende eeuw te richten op het 
zeeverzekeringswezen.445 Hiermee boekten zij veel succes en aan het einde van de 
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw was het grootste percentage Italianen in 
Antwerpen van Genuese afkomst.446  

Op basis van de gepresenteerde gegevens kan worden vastgesteld dat het niet zo 
verwonderlijk is dat van de vijf Italiaanse opdrachten van Joos van Cleve er in ieder geval 
vier in opdracht van Genuese clienten zijn vervaardigd. Daarbij was aan het begin van de 
zestiende eeuw in Genua (evenals in Gdańsk en wellicht ook Keulen) een gebrek aan 
lokale schildertalenten.447 Genuese handelaren gingen hierdoor werken bestellen bij 
Antwerpse kunstenaars. Deze schilderijen mochten in stijl echter niet onder doen voor die 
van de grote Italiaanse kunstenaars. Dat Joos van Cleve er goed in slaagde om voor 
verschillende opdrachtgevers van verschillende herkomst zijn werk aan te passen, blijkt uit 
een vergelijking tussen de grote Aanbidding van de koningen (Dresden), die werd besteld door 
de Italiaan, Oberto de Lazario Cattaneo voor zijn kapel in de Chiesa di San Luca di Albaro, 
nabij Genua en de hiervoor besproken werken voor de gebroeders Hackeney, de 
Reinhold-broederschap in Gdańsk en de triptiek voor Marcus von Kirch. De grote 
Aanbidding was mogelijk reeds in 1518 geïnstalleerd in deze kapel en kwam dus in dezelfde 
periode tot stand als de genoemde triptieken en het Reinhold-altaarstuk. Allereerst is de 
compositie met de grote Aanbidding veel rustiger dan de twee triptieken met De dood van 
Maria en het Reinhold-altaarstuk. Het grote formaat met rondboog voorzien van grote 
figuren sluit aan bij de werken van Italiaanse meesters, zoals Leonardo da Vinci en Pietro 
Francesco Sacchi. Door deze kenmerken wordt het werk nog steeds vaak rond 1525 
gedateerd.448 Het archivalisch onderzoek van Scailliérez en Zanelli, dat aantoonde dat het 
werk zich in 1518 in de Chiesa di San Luca di Albaro bevond, wordt hierbij dan ook 
genegeerd. Het onderzoek met IRR en dendrochronologie bevestigt echter hun 
bevindingen (zie hoofdstuk 5). Hoewel de uitstraling van het werk zo wezenlijk verschilt 
van de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk, is het opmerkelijk dat de ondertekenstijl 
van beide werken veel overeenkomsten vertoont. In beide gevallen werd de compositie tot 
in detail vastgelegd met een vloeibaar medium. De figuren werden aangeduid met 
contourlijnen waarbinnen met arceringen in verschillende richtingen schaduw en volume 
werd gecreëerd. Het grafische repertoire dat werd toegepast voor de twee figuren in de 
achtergrond van de grote Aanbidding is gelijk aan de lay-out op de binnenluiken van het 
Reinhold-altaarstuk, met name wanneer men de met contouren aangeduide handen van de 
figuren met de geknikte lange vingers vergelijkt met bijvoorbeeld de ondertekening van de 
figuur geheel links op de voorstelling met Christus voor Pilatus (Reinhold-altaarstuk, afb. 27, 
33).  

Een andere overeenkomst tussen het werk voor de Reinhold-broederschap en de 
grote Aanbidding voor Oberto de Lazario Cattaneo is het aanwezige zelfportret in de 
achtergrond. Dergelijke signaturen lijkt Van Cleve zoals reeds behandeld in het eerste 
hoofdstuk met name bij werken in opdracht te hebben aangebracht; wellicht om zijn brede 
scala aan stijlen te promoten. Een andere aanbiddingscène met een zelfportret is de kleine 
Aanbidding in Dresden. De volle compositie met de kleine Aanbidding  is sterk beïnvloed 
door het Antwerpse Maniërisme en werd waarschijnlijk besteld door een locale 
                                                           

444 Vandewalle/ Geirnaert in Vermeersch 1992, p. 185. 
445 Ibidem, pp. 185-191. 
446 Doehaerd 1963 (deel 1), p. 100; Hand 2004, p. 57. 
447 Met dank aan Victor Smidt die mij hierop attendeerde. 
448 Hand 2004, p. 81. 
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(Nederlandse) opdrachtgever. De grote en kleine Aanbidding zijn totaal verschillend in stijl, 
maar kwamen hoogstwaarschijnlijk wel in dezelfde periode tot stand, hetgeen tevens werd 
bevestigd door het dendrochronologische onderzoek (zie hoofdstuk 5). Ook hieruit blijkt 
wederom dat Joos van Cleve zijn stijl aanpaste aan de opdrachtsituatie. 
 
Het San Donato-altaarstuk 
Het San Donato-altaarstuk, dat zich als enige werk van Joos van Cleve nog op de 
oorspronkelijke locatie in Genua bevindt, is mogelijk iets later in het oeuvre te plaatsen dan 
de grote Aanbidding (afb. 72).449 Het San Donato-altaarstuk werd waarschijnlijk rond 1522 
vervaardigd (zie hoofdstuk 5). De stichter van het San Donato-altaarstuk is tezamen met 
zijn naamheilige (de Heilige Stefanus) op het linker binnenluik vereeuwigd. Hij kon aan de 
hand van het wapenschild, waarop afgebeeld een gouden leeuw in profiel, heraldisch naar 
links op een zwart/ blauw schild met daarover een rode diagonale band, worden 
geïdentificeerd met Stefano Fieschi Raggio.450 De opdrachtgever kwam uit een belangrijke 
Genuese koopmans- en patriciërsfamilie.451 Raggio was lid van de Hoge Raad van Genua 
in 1500. In 1511 werd hij koopman (mercante) en zes jaar later (in 1517) werd hij verkozen 
tot staatsman (anziano). In 1529 stichtte hij een paltsgraafschap voor Karel V en van 1529 
tot 1530 en in 1536 organiseerde hij ambassadoriale bijeenkomsten. Tevens zat hij in de 
bouwcommissie (fabbrica) die verantwoordelijk was voor de bouw van de kathedraal in 
1530. Op basis van deze gegevens kan worden verondersteld dat Stefano Raggio een 
gerespecteerd Genuees burger was, die belangrijke functies in de stad bekleedde. 

Stefano Fieschi Raggio bestelde het San Donato-altaarstuk voor zijn familiekapel in 
de Chiesa di San Donato in Genua. Er is ook een autonoom portret van Stefano Raggio 
bewaard gebleven dat door Joos van Cleve werd geschilderd (Genua, Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola).452 Hierop is in een zeventiende-eeuws handschrift de volgende inscriptie 
aangebracht ‘Luca d’Olanda/ Pittura/ Stefano Raggio’. Dit opschrift identificeert de 
vereeuwigde persoon en de schilder. De identificatie van de afgebeelde man is correct, de 
toeschrijving van het paneel aan Lucas van Leyden is echter onjuist. Aangezien er geen 
opdrachtdocumenten voor de beide werken (het portret en het San Donato-altaarstuk) 
bekend zijn, die inzicht kunnen geven in de wijze waarop het contact tussen Stefano 
Raggio en Joos van Cleve tot stand kwam, moeten enkele hypotheses naar voren worden 
gebracht. Allereerst zou Stefano Raggio zelf naar Antwerpen kunnen zijn gereisd om hier 
een altaarstuk te bestellen bij Joos van Cleve. Er kan uiteraard ook sprake zijn van een 
tussenpersoon. Stefano Raggio’s oom Lorenzo (Laureys) Regius bracht tussen 1506 en 
1513 meerdere malen een bezoek aan Antwerpen.453 De portretten van Stefano Raggio in 
de Galleria Nazionale di Palazzo Spinola en op het linkerluik van het San Donato-
altaarstuk zijn echter van een dermate hoge kwaliteit, dat zij doen vermoeden dat zij naar 
het leven zijn geschilderd (afb. 52-53).454 Hoewel een ondertekening voor het portret van 
Stefano Raggio in het Palazzo Spinola ontbreekt, werd de opdrachtgever op het zijpaneel 
van het altaarstuk op dezelfde wijze voorbereid als de andere figuren op het altaarstuk, 
zoals de Heilige Stefanus en de geknielde koning, Caspar. Vandaar dat dit laatste portret 
(op het San Donato-altaarstuk) wellicht naar het reeds eerder (en naar het leven) 

                                                           

449 Ook het Cerezo-altaarstuk bevindt zich nog grotendeels op de oorspronkelijke locatie. Dit werk 
is echter verzaagd en de panelen zijn verdeeld over twee kerken (zie verder). Voor een uitvoeige 
beschrijving van de ondertekening van het San Donato-altaarstuk, zie hoofdstuk 2. 
450 Rietstap 1861, deel 5, afbeelding CXXI. 
451 Biografische gevens Raggio, grotendeels gebaseerd op Hand 2004, p. 59. 
452 Inv. GNL 56/2001 (Meest recente literatuur: Zanelli in Simonetti/ Zanelli 2003, pp. 102-104). 
453 Scailliérez 1991, p. 77; Cavelli Traverso 2003, p. 25; Hand 2004, p. 59. 
454 Fontana Amoretti 2002, p. 186. 
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geschilderde portret in het Palazzo Spinola werd vervaardigd.455 Of Stefano Raggio en Joos 
van Cleve elkaar in Antwerpen hebben ontmoet of tijdens een veronderstelde verblijf van 
de kunstenaar in Italië is echter onbekend. 

Opmerkelijk is dat het wapenschild op het San Donato-altaarstuk wederom (zoals 
ook in Edinburgh) niet correct is weergegeven.456 De rode band is in het geschilderde 
wapen van linksonder naar rechtsboven weergegeven; terwijl in het officiële wapen de 
band van linksboven naar rechtsonder loopt. Indien Stefano Raggio het werk in 
Antwerpen had gecontroleerd, zou de fout in het familiewapen door hem zijn opgemerkt. 
In dit geval zou Joos van Cleve de band waarschijnlijk moeten hebben aangepast. Dit is 
echter niet gebeurd. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat het niet Stefano 
Raggio zelf was die de inspectie uitvoerde, maar dat hij wellicht een afgevaardigde stuurde, 
die de foutief weergegeven band niet opmerkte. De wijze waarop de opdrachtgever 
betrokken was bij de vervaardiging van het altaarstuk verschilt hiermee wellicht van andere 
werken die in opdracht werden gemaakt, zoals de triptieken in Edinburgh (De 
kruisafneming), Frankfurt (De bewening) en München (De dood van Maria), waarbij 
opdrachtgevers mogelijk in het laatste stadium de drieluiken zelf kwamen controleren en 
Joos van Cleve correcties liet uitvoeren. 

Evenals de grote Aanbidding sluit het formaat van het San Donato-altaarstuk aan bij 
de Italiaanse kunst. Het altaarstuk voor Stefano Raggio is evenals het Santa Maria della 
Pace-altaarstuk (zie verder) voorzien van een lunet. Hoewel het werk direct herkenbaar is 
als een product van Joos van Cleve, en zelfs Antwerps Maniëristisch aandoet, doen het 
formaat en de compositie met grote figuren niet onder aan schilderijen van de Italiaanse 
kunstenaars. Het San Donato-altaarstuk is voor veel auteurs het uitgangspunt geweest om 
de relatie tussen Joos van Cleve en Genua te bestuderen. 457 Zo schreef Friedländer: ‘It is 
true that the master entertained particularly close connections with Genoa, and if one feels 
compelled to conclude that he visited the city, it would have been most likely in the period 
between 1530 and 1533 (…). The Ligurian City had always exerted a certain fascination on 
the painters of the North. It may have tempted him all the more, since he had no lack of 
acquaintance with Genoese merchants and more than one work of his hand in Genoa 
already testified to his skill.’458 Friedländer benadrukte tevens dat sommige auteurs van 
mening waren dat Joos van Cleve een bezoek bracht aan Genua. Rotondi Terminiello 
vermoedde zelfs dat het San Donato-altaarstuk in Genua werd geschilderd. 459 Het 
middenpaneel zou Van Cleve tijdens een eerste verblijf in Genua tussen 1512 en 1516 
hebben geschilderd en de luiken tijdens een tweede bezoek aan de stad. 460 Het materieel-
technisch onderzoek wees echter uit dat het altaarstuk hoogstwaarschijnlijk niet in Genua, 
maar in Antwerpen werd geschilderd. De luiken en het middenpaneel zijn gemaakt van 
eikenhout, dat met name in de Nederlanden werd gebruikt en niet in Italië. Bovendien 
werden de panelen voorzien van een grondering die witte kalk (calcium carbonaat) bevat. 

                                                           

455 Scailliérez 1991, p. 79. Galassi ziet echter een verschil in leeftijd tussen de twee portretten en 
veronderstelt dat beide portret naar het leven door Joos van Cleve werden geschilderd. Op basis 
hiervan concludeert zij dat ‘the Genoese merchant was more than an occasional client of the 
painter. (…) and that the two men probably kept in touch for some time – at least between 1515 
and 1520.’ (Galassi 2006, p. 180).   
456 Mijn dank gaat uit naar John Hand, die mij hierop attent maakte. 
457 Cavelli Traverso 2003, p. 25, pp. 57-63; Simonetti/ Zanelli 2003; Fontana Amoretti 2002, pp. 
183-190; Zanelli 2001, pp. 79-84; Scailliérez 1997, pp. 110-125; Scaillérez 1991, pp. 77-79 (‘Joos 
van Cleve et Gênes’); G. Rontondi Terminiello 1978, pp. 251-257; Marlier 1967, pp. 24-27.   
458 Friedländer 1972, p. 26. 
459 Rotondi Terminiello 1978, p. 253.  
460 Ibidem.  
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461 Het materiaal dat werd gebruikt voor de grondering van panelen was evenals het 
gebruik van hout voor de drager plaatsgebonden. In Italië grondverfden kunstenaars hun 
panelen met gips (calcium sulfaat) en in de Nederlanden met witte kalk (calcium carbonaat) 
gemengd met lijm van konijnenhuiden.462 Indien Joos van Cleve het San Donato-altaarstuk 
in Genua had geschilderd, zou hij zowel gebruik hebben gemaakt van het lokaal 
beschikbare hout als van de gangbare materialen voor de grondering.463 Uitgaande van de 
ondertekening, schildertechniek, gebruikte materialen en het dendrochronologische 
rapport blijkt dat het altaarstuk in één periode in Antwerpen tot stand is gekomen.  
 
Santa Maria della Pace- en het Cerezo-altaarstuk 
Zoals opgemerkt, werd het formaat van het San Donato-altaarstuk evenals dat van het 
Santa Maria della Pace-altaarstuk aangepast aan de Italiaanse kunst en kunnen beide 
werken in verband worden gebracht met Genua. Scailliérez identificeerde de 
opdrachtgever van het Santa Maria della Pace-altaarstuk (nu in Parijs, Musée du Louvre) 
met Niccolo Bellogio en zijn vrouw, Franchischetta. Op 23 oktober 1520 stichtte Bellogio 
een kapel gewijd aan de Heilige Anna in de Chiesa di Santa Maria della Pace, waar later het 
altaarstuk van Joos van Cleve werd geïnstalleerd.464 Op 15 december 1536 maakte Bellogio 
zijn testament op en in 1537 werd hij begraven in de Anna-kapel. Er zijn geen documenten 
die inzicht geven in de datering van het altaarstuk. Op basis van stijl en vergelijkingen met 
Italiaanse schilderijen die waarschijnlijk werden beïnvloed door Joos van Cleves Santa 
Maria della Pace-altaarstuk, kan worden vastgesteld dat het werk mogelijk rond 1525 werd 
vervaardigd.465 Scailliérez toonde aan dat de Italiaan Pietro Francesco Sacchi voor zijn 
Kruisafneming in de kerk Monte Uliveto in Multedo (nabij Genua) verschillende elementen 
(zoals het vergezicht op Jeruzalem) overnam van Joos van Cleves altaarstuk voor Bellogio. 
Sacchi’s altaarstuk werd in 1524 besteld en is gedateerd met 1527. Vandaar dat het jaar 
1527 als terminus ante quem voor het Santa Maria della Pace-altaarstuk kan worden 
beschouwd. 
 Het Cerezo-altaarstuk is een vrij onbekend werk van Joos van Cleve en is iets later 
dan het Santa Maria della Pace-altaarstuk in het oeuvre van de kunstenaar te situeren. 466 
Hoewel het werk zich van oorsprong bevindt in Agaete op het eiland Gran Canaria heeft 
het, evenals de grote Aanbidding, het San Donato-altaarstuk en het Santa Maria della Pace-
altaarstuk een belangrijke relatie met de stad Genua.467 De adellijke opdrachtgevers Antón 
Cerezo en zijn echtgenote Sancha Díaz de Sorita kwamen immers uit de Italiaanse 
havenstad. Wanneer de suikerhandelaar, Antón Cerezo naar Gran Canaria emigreerde is 
onbekend. De bewaard gebleven documenten die (mogelijk) betrekking hebben op het 
altaarstuk geven inzicht in de opdracht, maar vormen tevens het uitgangspunt voor 
verschillende hypotheses (zie verder). De oorspronkelijke constructie van het Cerezo-
                                                           

461 De restaurator Nimo Silvesta presenteerde de resultaten van het verfmonster tijdens het congres 
over Joos van Cleve e Genova op 13 maart 2003 in de Palazzo Spinola,Genua. Publicatie: Silvestri 
2003, pp. 71-73.      
462 Van Asperen de Boer, Faries en Filedt Kok in Filedt Kok 1986, p. 88; Carr/ Leonard 1992, p. 
37. 
463 Zo is bekend dat Dürer zijn Heilige Hieronymus in zijn studievertrek schilderde in Antwerpen op 
eikenhout en niet op lindehout, zoals gebruikelijk in Duitsland (met dank aan Peter Klein). 
464 Cavelli Traverso 2003, p. 25; Scailliérez 1991, pp. 50-51.  
465 Scailliérez 1991, pp. 50-51. 
466 Negrín Delgado 1995, pp. 39-49.  
467 Het Cerezo-altaarstuk werd bestudeerd op 8 oktober 2003 door Leeflang. Op het moment van 
het onderzoek bevonden alle panelen zich in de Nuestra Señora de la Concepcíon. De Ermita 
Nuestra Señora de las Nieves was gesloten wegens restauratie. Zonder de hulp van Juan Godoy y 
Barasso was het onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast ben ik Jeroen van Harten erkentelijk 
voor zijn hulp bij het fotograferen.  
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altaarstuk is verloren gegaan en ook dit heeft bijgedragen aan de vorming van verscheidene 
opvattingen. Vandaag de dag bestaat het altaarstuk uit vijf losse panelen: vier 
voorstellingen bevinden zich in de Ermita Nuestra Señora de las Nieves in Puerto de las 
Nieves, de haven van Agaete en het grootste paneel met Maria en Kind wordt bewaard in de 
Nuestra Señora de la Concepcíon in het centrum van Agaete.  

De meeste auteurs zijn in de veronderstelling dat het schilderij met Maria en Kind en 
de twee losse ovaalvormige panelen met opdrachtgevers het middenpaneel vormden van 
een groter altaarstuk (afb. 73-75).468 Het paneel met Maria en Kind (Nuestra Señora de la 
Concepcíon) is aan de bovenzijde verzaagd tot een klokvormig formaat. Hierdoor zijn 
twee putti abrupt afgesneden: aan de linkerkant zijn enkel de benen van de staande putto 
zichtbaar en aan de rechterkant alleen de knie van het zittend figuurtje. Tevens lijken de 
ornamenten aan de bovenzijde en het landschap aan de linker- en rechterkant van het 
schilderij afgesneden. De panelen met stichters zijn uit de voorstelling met Maria en Kind 
gezaagd. Tegenwoordig zijn de panelen met opdrachtgevers ovaalvormige. Op het 
veronderstelde linkergedeelte van het altaarstuk zitten een geknielde man, Antón Cerezo 
en zijn zoon Francisco Palomar, beiden met gevouwen handen. De jongen heeft om zijn 
middel een koord met daaraan een beurs met een moeilijk leesbare inscriptie, mogelijk Ab. 
Negrín Delgado en Godoy y Barasso veronderstelden dat deze letters het monogram van 
de kunstenaar zijn.469 Aan de rechterkant van het paneel met de mannelijke opdrachtgever 
is nog een gedeelte van het rode gewaad van Maria zichtbaar. Op het andere ovaalvormige 
paneel is de echtgenote van Antón Cerezo, Sancha Diaz de Zorita eveneens in 
gebedshouding afgebeeld.  

De twee panelen met de Heiligen Antonius en Christoffel op het ene (het 
veronderstelde linkerluik) en de Heilige Franciscus op het andere paneel (het veronderstelde 
rechterluik) zijn in dezelfde vorm gezaagd als Maria en Kind en zijn aan de bovenzijde 
klokvormig (afb. 73, 75). De ontbrekende gedeelten aan de bovenkant zijn hier echter 
minder opvallend dan bij de getroonde Maria en Kind. Enkel in het schilderij met 
Antonius en Christoffel is de boom aan de linkerzijde een vreemd element, omdat alleen 
de stam nog aanwezig is. De boomtakken waren hoogstwaarschijnlijk geschilderd op de 
afgezaagde linker bovenhoek. In andere werken waarin een soortgelijke boom, met dunne 
stam, is geschilderd is deze niet door de lijst afgesneden.470 De Heilige Antonius is geplaatst 
in een wijds landschap met in het midden een Patenir-achtige rotsformatie. Links en rechts 
hiervan zijn rotsen geschilderd die overeenkomen met het landschap rond de Puerto de las 
Nieves (Gran Canaria). Uit het onderzoek met infrarood en tevens de bestudering met het 
blote oog bleek echter dat deze twee rotspartijen latere toevoegingen zijn.471 Wanneer de 
bergen zijn bijgeschilderd is onbekend, maar zij zijn zeker niet van de hand van Joos van 
Cleve. Aan de linkerzijde is het vaste land weergegeven en aan de rechterkant een haven en 
de zee. Op de oever staan twee mannen te wachten op hun overtocht met Christoffel, die 
rechts van de Heilige Antonius, meer in de achtergrond is geschilderd. De Heilige 
Franciscus op het andere paneel (het veronderstelde rechterluik) toont met opgeheven 
armen de kruiswonden op zijn handen. Hij kijkt naar boven waarin de hemel een visioen 
met een crucifix verschijnt.  
 

                                                           

468 Hand 2004, cat. 45-46, pp. 139-142; Scailliérez 2003; Negrín Delgado 1995; Díaz Padron 1985; 
Lopez Garcia 1990, pp. 7-16. 
469 Negrín Delgado 1995, p. 39. 
470 Altaarstukken met soortgelijke bomen: Kruisigingstriptiek in Tokyo, National Museum of 
Western Art (zie Hand 2004, fig. 137, p. 148), San Donato-altaarstuk in Genua en de drieluiken in 
Berlijn en Edinburgh. 
471 Infraroodfoto’s van het Cerezo-altaarstuk werden gemaakt door Juan Godoy y Barasso (zie 
Bijlage 1). 
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Documenten inzake het Cerezo-altaarstuk 
In een document van maart 1532 werd vastgelegd dat Antón Cerezo de bouw op zich nam 
van een klooster, een kerk en een kapel ter ere van de Onze-Lieve-Vrouw van de Sneeuw 
(Nuestra Señora de las Nieves): ‘Primeramente, que nos vos damos para hacer y fabricar el 
dicho Monasterio de dicha Iglesia y capilla de Nuestra Señora de las Nieves, con sus 
puertas, herraduras e llaves con los ornamentos siguientes: De retablo grande que está en 
el altar de la dicha Capilla, de Nuestra Señora de Virgen Maria, de pincel, con Señor San 
Antón e San Cristóbal en la una puerta e en la otra Señor San Francisco, e en la peana (…) 
los doce apóstoles con Nuestro Señor Jesucristo en medio: en él puesto e pintado yo el 
dicho Antonio Cerezo e mi mujer Sancha Díaz de Zorita, bajo de Nuestra Señora’. Op het 
altaar moest een groot retabel worden geplaatst met op de luiken een voorstelling van de 
Heilige Antonius en Christoffel en de heilige Franciscus, op de predella een Laatste 
Avondmaal met in het midden Christus omringd door zijn apostelen en op het 
middenpaneel de Maagd met aan haar voeten de opdrachtgever Antón Cerezo en zijn 
echtgenote Sancha Díaz de Zorita. De huidige verblijfplaats van de predella is onbekend. 
Voor 1930 werd dit predellapaneel naar Sevilla overgebracht, waar het nooit van 
terugkeerde.472  

Joos van Cleve ontving mogelijk rond dezelfde tijd dat het document werd 
opgetekend, in 1532, de opdracht voor het altaarstuk, waarbij de opgenomen beschrijving 
als richtlijn gold voor het uit te voeren werk. Drie jaar later, op 11 oktober 1535, werd in 
het testament van Antón Cerezo opgenomen dat er in zijn opdracht een altaarstuk uit 
Vlaanderen (‘de Flandes’) moest worden meegenomen en dat bij aankomst moest worden 
geplaatst op het hoofdaltaar van de Nuestra Señora de la Concepcíon ter herinnering aan 
zijn ziel: ‘Item declaro que yo mandé traer de Flandes para la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Concepción de este Agaete, un retablo grande de pincel del mejor maestro que se 
hallare, de la advocación de Nuestra Señora la Concepción. Mando que luego que sea 
llegado se dé e ponga en el altar mayor de dicha Iglesia sin por llevar cosa alguna, sino 
porque haga memoria de mi alma en dicha Iglesia de la Concepción, e sea mi abogada’. De 
belangrijkste vraag, die uit dit document kan worden afgeleid, is: wordt in de twee 
documenten van 1532 en 1535 verwezen naar hetzelfde altaarstuk of is er sprake van twee 
verschillende altaarstukken, die beide uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig waren?473  

In het eerste archiefdocument van 1532 wordt gesproken over een werk dat moest 
worden geplaatst in de nog te realiseren ‘capilla de Nuestra Señora de las Nieves’. Door de 
opgenomen beschrijving van het altaarstuk is het mijn inziens met zekerheid vast te stellen 
dat hiermee het veelluik van Joos van Cleve wordt bedoeld. In het tweede document 
verlangde de opdrachtgever Antón Cerezo dat het altaarstuk uit Vlaanderen (‘de Flandes’) 
moest worden geplaatst op het altaar in de ‘Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción’. Is 
dit altaarstuk, ‘van de hand van de beste schilder die er is’ (de pincel del mejor maestro que se 
hallare) het werk van Joos van Cleve met op de linkerluik de Heiligen Antonius en 
Christoffel, op het rechterluik de Heilige Franciscus en op het middenpaneel Maria en 
Kind met opdrachtgevers? In de documenten worden twee verschillende locaties in Agaete 
genoemd, de Ermita Nuestra Señora de las Nieves in de haven en Nuestra Señora de la 
Concepcíon in het centrum. Het is onbekend of de kerk van de Onze-Lieve-Vrouw van de 
Ontvangenis (Nuestra Señora de la Concepción) een kapel had die was gewijd aan Maria 
van de Sneeuw (Nuestra Señora de las Nieves). Deze mogelijkheid is echter denkbaar, 
want de twee gebeurtenissen (Onbevlekte Ontvangenis en Maria van de Sneeuw) zijn 
immers nauw verbonden. Zoals Hand opmerkt, wordt de dag ter ere van de Maria van de 
Sneeuw gevierd op 5 augustus en de Onbevlekte Ontvangenis drie dagen later, op 8 
                                                           

472 Díaz Padron 1985, p. 506. Mondeling: Godoy y Barasso (8 oktober 2003). 
473 Hand 2004, cat. 45-46, pp. 139-142; Scailliérez 2003; Negrín Delgado 1995; Díaz Padron 1985; 
Lopez Garcia 1990, pp. 7-16. 
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augustus.474 Ook vandaag de dag is de kerk van de Nuestra Señora de la Concepción in het 
centrum van Agaete nog steeds nauw verbonden met de Ermita de Nuestra Señora de las 
Nieves in de haven van Agaete, waardoor een naamsverwarring voor één en dezelfde 
locatie niet ondenkbaar is. Elk jaar, op 5 augustus, wordt het altaarstuk van Joos van Cleve 
tijdens een processie ter ere van Maria van de Sneeuw van de Ermita de Nuestra Señora de 
las Nieves (in de haven) naar de Nuestra Señora de la Concepción (in het centrum) 
gedragen.475 Indien de kapel, gewijd aan de Nuestra Señora de las Nieves, inderdaad een 
onderdeel was van de Nuestra Señora de la Concepción zouden beide archiefdocumenten 
betrekking kunnen hebben op hetzelfde retabel van Joos van Cleve. Ondanks de 
verschillen in de documenten van 1532 en 1535 is Díaz Padron van mening dat de 
altaarstukken die worden genoemd in de beide archiefstukken verwijzen naar één en 
hetzelfde werk.476  

Negrín Delgado en Hand veronderstelden echter dat de panelen met de Heilige 
Antonius (en Christoffel) en de Heilige Franciscus tot één altaarstuk behoorden en dat 
Maria en Kind en de twee ovalen panelen met stichters onderdeel vormden van een ander 
retabel.477 De documenten verwijzen volgens de auteurs naar twee verschillende kerken 
met daarin elk een eigen altaarstuk van de hand van Joos van Cleve. In dit geval zou Antón 
Cerezo, evenals de gebroeders Hackeney in Keulen, twee altaarstukken hebben besteld bij 
de in Antwerpen werkzame kunstenaar. Een derde document van 13 december 1537, 
waarin het retabel op het hoogaltaar van de Nuestra Señora de la Concepción (in het 
centrum van Agaete) wordt beschreven door een bezoeker, lijkt hun veronderstelling deels 
te onderbouwen: ‘el retablo que está en el altar moyor, el qual tiene pintada a Señora 
Sancta Ana e a Joachin y ençima la Conçebçión de Nuestra Señora y con sus puertas: en la 
una pintado San Francisco y en la otra Sancto Antó[n]’. Op het middenpaneel stonden de 
Heiligen Anna en Joachim met Maria van de Onbevlekte Ontvangenis afgebeeld en op de 
luiken de Heiligen Antonius en Franciscus. Volgens Negrín Delgado en Hand worden met 
de panelen met ‘San Francisco y en la otra Sancto Antó[n]’ Joos van Cleves linkerluik met 
Antonius en Christoffel en het rechterluik met de Heilige Franciscus van het Cerezo-
altaarstuk bedoeld (afb. 73). Deze twee luiken behoorden volgens hen tot een verloren 
gegaan middenpaneel met Maria van de Onbevlekte Ontvangenis. In de beschrijving van 
1537 worden enkel de Heiligen Franciscus en Antonius genoemd en niet de Heilige 
Christoffel, die wel is opgenomen in het document van 1532 en eveneens op het linkerluik 
is geschilderd. Vanwege Christoffels positie in de achtergrond kan zijn afwezigheid in het 
document echter wel worden aanvaard.  

In het document van 1537 wordt vermeld dat op het middenpaneel Joachim en 
Anna zijn afgebeeld, maar niet de opdrachtgever met vrouw en zoon.478 In aansluiting bij 
Hand en Negrín Delgado is hier mijns inziens dan ook sprake van een beschrijving van een 
ander middenpaneel, want een verwarring van de opdrachtgevers met Anna en Joachim 
lijkt onmogelijk door de aanwezigheid van de zoon, Francisco Palomar. De in het 

                                                           

474 Hand 2004, cat. 46, p. 142. 
475 Het altaarstuk werd tot 1993 ieder jaar op 5 augustus, ter verering van Maria van de Sneeuw, van 
de Ermita Nuestra Señora de las Nieves in de haven van Agaete in de processie naar de Nuestra 
Señora de la Concepcíon in het centrum gedragen. Of alle jaren de vijf panelen werden vervoerd is 
niet duidelijk. Op een foto van 1933 is enkel de Maria en Kind te zien, terwijl op de foto van 1943 
alle panelen aanwezig zijn. Vanaf 1993 wordt een kopie van het middenpaneel (Maria en Kind) 
gebruikt die werd geschilderd door Carlos Morón Cabrera, een lokale kunstenaar uit Agaete.  
476 Díaz Padron 1985, p. 506. 
477 Hand 2004, pp. 139-140; Negrín Delgado 1995, nr. 8. 
478 Er is tevens een document van 1556 waarin mogelijk hetzelfde altaarstuk wordt beschreven. 
Hierin staat vermeld dat Maria en Kind met de Heilige Geest zijn afgebeeld met onder hen, 
Joachim en Anna.  
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document van 1537 beschreven luiken met ‘San Francisco y en la otra Sancto Antó[n]’ zijn 
in mijn opinie niet de panelen van Joos van Cleve die zich vandaag de dag in de Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves bevinden. Aangezien Antón Cerezo in 1535 in zijn testament 
liet opnemen dat er op het hoofdaltaar van de Nuestra Señora de la Concepción een 
‘Vlaams’ altaarstuk ter nagedachtenis aan hem moest worden geplaatst, is het werk dat 
wordt genoemd in het document van 1537 mogelijk een ander altaarstuk. Of dit altaarstuk 
eveneens van Joos van Cleve was is onbekend. Het werk werd echter wel met zekerheid in 
opdracht van Antón Cerezo vervaardigd. Vandaar dat op de luiken van dit altaarstuk (op 
het hoogaltaar van de Nuestra Señora de la Concepción) evenals op het Cerezo-altaarstuk 
de Heilige Antonius en de Heilige Franciscus, als naamheiligen van Antón Cerezo en zijn 
zoon Francisco Palomar, stonden afgebeeld.   

De aanwezigheid van schilderijen van lokale kunstenaars was aan het begin van de 
zestiende eeuw op Gran Canaria (evenals in Genua en Gdańsk, en mogelijk ook Keulen) 
minimaal. Vandaar dat er veel Zuid-Nederlandse, en dan met name Antwerpse, retabels en 
schilderijen naar Spanje en de Spaanse eilanden werden geëxporteerd.479  Het is dus zeer 
goed mogelijk dat er meerdere zestiende-eeuwse Zuid-Nederlandse (Antwerpse) 
altaarstukken in Agaete bevonden. Tussentijds samengevat lijkt het document van 1532 te 
verwijzen naar Joos van Cleves Cerezo-altaarstuk, dat was geplaatst in de Ermita Nuestra 
Señora de las Nieves, de kerk gelegen in de haven van Agaete naast de suikerfabriek in het 
bezit van de familie Antón Cerezo.480 In de archiefdocumenten van 1535 en 1537 wordt 
echter gesproken over een ander Zuid-Nederlands retabel. Het onvermeld laten van de 
prominent aanwezige stichters aan de voeten van de getroonde Maagd lijkt immers 
onmogelijk bij een beschrijving van Joos van Cleves Cerezo-altaarstuk. Bovendien valt ook 
de vermelding van Joachim en Anna niet te rijmen met het Cerezo-altaarstuk van Joos van 
Cleve. Behalve als er naast de verdwenen predella tevens een lunet tot het Cerezo-
altaarstuk behoorde, zoals ook bij het altaarstuk voor de Chiesa di San Donato en de 
Chiesa di Santa Maria della Pace? Misschien stonden Joachim en Anna hierop afgebeeld? 
Opmerkelijk is echter dat er in het document van 1532 wel word gesproken van een 
predella en niet van een lunet. De mogelijkheid dat Joachim en Anna op de keerzijden van 
de luiken waren geschilderd, kan worden uitgesloten; aangezien de bestudering van de 
achterkanten van de luiken geen sporen laat zien van het eventueel overdwars doorzagen 
van de panelen. De zijpanelen lijken hun oorspronkelijke dikte te hebben behouden. 
Bovendien bevinden zich op de achterzijden van het veronderstelde rechterluik met De 
Heilige Franciscus en het veronderstelde linkerluik met De Heiligen Antonius en Christoffel enkel 
resten roodbruine verf. Mogelijk hadden de luiken een gemarmerde 
achterkantbeschildering en was er dus geen sprake van een voorstelling van Joachim en 
Anna.  

Hand en Negrín Delgado veronderstellen dat het paneel met de getroonde Maria en 
Kind met stichters bestemd was voor de Nuestra Señora de las Nieves en dat de luiken 
met links De Heilige Antonius en de Heilige Christoffel en rechts De Heilige Franciscus tot een 
ander middenpaneel behoorde dat zich bevond in de Nuestra Señora de la Concepción. 
Mijns inziens behoren de vijf losse panelen in Agaete echter tot één altaarstuk, het Cerezo-
altaarstuk van Joos van Cleve. In hoeverre biedt het onderzoek met infrarood inzicht in de 

                                                           

479 De catalogus Pintura flamenca, del Siglo XVI (Las Palmas 1995) toont de aanwezigheid van Zuid-
Nederlandse kunstwerken aan op de Canarische Eilanden. Tevens bevindt zich in Telde (Gran 
Canaria) een zestiende-eeuws gesneden retabel uit Brussel. De economische relatie tussen 
Antwerpen en Spanje (Canarische eilanden) wordt uitvoerig aangehaald in de tweedelige 
tentoonstellingscatalogus Luister van Spanje (Duvosquel/ Vandervivere 1985) en tevens in Asaert 
1993, p. 22. 
480 Vandaag de dag zijn nog steeds de restanten van een zestiende-eeuwse suikermakerij naast de 
kerk aanwezig. 
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relatie tussen de verschillende panelen? Zijn de panelen op dezelfde wijze voorbereid in de 
fase van de ondertekening en kan één van de theorieën worden bevestigd of ontkracht?  
 
De ondertekening van het Cerezo-altaarstuk 
De ondertekening van de vijf panelen is op meerdere plaatsen zichtbaar met het blote oog, 
zoals in de handen van de Maagd, het lichaam van het Christuskind en het grijze gewaad 
van de Heilige Franciscus. De infraroodfoto’s tonen aan dat de vijf losse voorstellingen 
zijn voorbereid door dezelfde hand.481 De kunstenaar bereidde de composities tot in detail 
voor met een droog materiaal. De ondertekening is typerend voor Joos van Cleve. Hij 
maakte gebruik van zowel contourlijnen als van horizontale en verticale arceringen. De 
gedetailleerde lay-out werd vrij nauwkeurig nagevolgd in verf. De arceringen in het lichaam 
van Christus geven zowel schaduwpartijen aan, zoals onder zijn rechterbovenarm, als ook 
volume (afb. 77). Zo zijn de arceringen op het linkerbovenbeen gebogen in de vorm van 
het lichaam, waardoor op een grafische manier het volume wordt gesuggereerd. De 
donkerste schaduwpartijen worden in de panelen van het Cerezo-altaarstuk aangeduid met 
kruisarceringen. Tevens bracht de kunstenaar een onderscheid aan in de diepte van de 
schaduw door de afstand tussen de arceringen te variëren. Door de lijnen dicht naast elkaar 
te zetten, ontstaat er optisch gezien een donkerder vlak. Grote schaduwvlakken worden 
met lange wijd gespatieerde lijnen aangeduid, zoals het donkerrode gedeelte van het 
gewaad van de Maagd en de architectuur rechts van Sancha Diaz de Zorita. De 
rechterhand van Maria is enkel aangeduid met een contourlijn, zoals ook de hand van de 
Heilige Stefanus op het linkerluik van het San Donato-altaarstuk (afb. 52). In de linkerhand 
van de Maagd is echter met korte arceringen eveneens schaduw aangegeven, vergelijkbaar 
met de hand van Anna op Maria en Kind met Joachim en Anna (Brussel) en de handen van de 
Heilige Lucas op de grote Aanbidding (Dresden, afb. 32).          
 Het gezicht van de Maagd is voorbereid met een schetsmatige ovaal, waarbinnen 
met enkele lijnen, ogen, wenkbrauwen, mond en neus, zijn aangebracht. De schaduwzijde 
werd aangeduid met korte horizontale arceringen. De plooien en schaduwpartijen in 
Maria’s gewaad zijn vlot, maar gedetailleerd, ondertekend. Langs de contouren van de 
plooien werden korte en lange arceringen geplaatst. In tegenstelling tot het lichaam van 
Christus dienen de arceringen hier niet voor de indicatie van volume, maar enkel voor 
schaduw. De ovalen panelen met stichters werden, zoals opgemerkt, door dezelfde hand 
als Maria en Kind voorbereid. De lijnen in het paars met groene gewaad van de jongen zijn 
vlot opgezet met heftige halen. De gevouwen handen van de drie geportretteerde figuren 
werden met contourlijnen aangeduid (afb. 78). In de achterste hand van Antón werden 
eveneens arceringen voor schaduw aangebracht. De lay-out voor het gezicht van de man 
komt overeen met de ondertekening van Maria: een contour voor de vorm van het hoofd, 
enkele indicaties voor ogen, neus en mond en horizontale arceringen aan de rechterzijde 
van het gezicht. Ook in de hals werden enkele arceringen aangebracht. Zijn haren werden 
met lange golvende lijnen weergegeven. De haren op het voorhoofd werden enkel 
ondertekend en niet uitgevoerd in verf. In de ondertekening van de jongen is evenals in het 
gezicht van Sancha Diaz de Zorita geen gebruik gemaakt van arceringen. Met enkele 
lijntjes zijn de neus, mond, ogen en kaaklijn aangeduid. Evenals bij zijn vader, is Francisco 
Palomars haarlok op het voorhoofd ondertekend met lange halen. Bij hem werden deze 
haren echter wel gerealiseerd. De positie van de ogen van Sancha Diaz de Zorita is 
veranderd. Zij waren in de ondertekenfase lager en meer naar rechts voorbereid. In het 
witte gedeelte van haar gewaad is aan de linkerzijde een ondertekende contourlijn 
zichtbaar, die meer naar rechts is geplaatst. Ook de contourlijnen van het architectonische 
element links van de echtgenote van Antón zijn verschoven.   

                                                           

481 De infraroodfoto werden gemaakt door Godoy y Barasso (zie Bijlage 1). 
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De luiken met de Heiligen Antonius en Franciscus laten dezelfde opzet zien als in 
de overige drie panelen die tot het Cerezo-altaarstuk behoren (afb. 76-79). Enkele 
ondertekende arceringen in het zwijn werden zo snel opgezet, dat de lijnen aan de 
onderzijde eindigen in gebogen halen, zoals ook in het gewaad van Francisco Palomar. De 
manier waarop de oogkassen van beide heiligen met een driehoekige vorm zijn aangeduid, 
is een kenmerkend en terugkerend element in de ondertekening van Joos van Cleve en is 
tevens aanwezig in de kleine Aanbidding in Dresden. Langs de contour van de baard van 
Antonius plaatste de kunstenaar korte gebogen lijntjes, die het krullende karakter ervan 
weergeven. De handen werden voorbereid met contourlijnen en in zijn rechterhand zijn 
eveneens de knokkels aangeduid. In de pols zijn aan de schaduwzijde korte arceringen 
geplaatst. Het donkere gedeelte van de handpalm van de linkerhand is ook voorbereid met 
korte arceringen. Het uiteinde van de pelgrimstaf was in de ondertekening lager en groter 
gepland. In het landschap en in het donkere gewaad van de heilige is op de infraroodfoto’s 
nauwelijks tot geen ondertekening zichtbaar. De plooien van de Heilige Franciscus’ mantel 
werden voorbereid met contourlijnen. De schaduwpartijen in het gewaad duidde de 
kunstenaar aan met arceringen. De bovenlip van de Heilige Antonius met een duidelijk 
golving is overeenkomstig met de manier waarop de mond van de Maagd werd 
ondertekend. De plaatsing van de arceringen in het gezicht vertoont veel gelijkenissen met 
onder meer de Maagd op het paneel met Maria en Kind met Joachim en Anna (Brussel, afb. 
12). De kunstenaar plaatste korte arceringen op de slaap, langere parallel geplaatste lijnen 
onder het jukbeen, een contour voor de kaaklijn en arceringen in de hals. In de handen van 
de Heilige Franciscus zijn eveneens enkele arceringen aangebracht. Zijn rechterhand werd 
niet nauwkeurig uitgespaard en de vingers werden over de donkere ondergrond 
geschilderd. De blote voet van Franciscus werd aangeduid met een bibberige contourlijn. 
De kruiswond is voorbereid met een cirkel en de rechterzijde van de voet is voorzien van 
horizontale arceringen om schaduw aan te geven. De slapende figuur in de achtergrond is 
voorbereid met gebogen arceringen voor de bolle wangen en cirkels voor de ogen. Het 
visioen met het crucifix is met een schetsmatige ovaal aangeduid, zoals ook het geval bij de 
aureolen in het San Donato-altaarstuk en De geboorte van Christus in Wenen.   

Samengevat vertoont de ondertekening van de losse panelen van het Cerezo-
altaarstuk een analoge manier van werken, waaruit kan worden geconcludeerd dat de 
panelen tot één altaarstuk behoorden. Bij de vergelijking tussen het Cerezo-altaarstuk, dat 
laat in het oeuvre van de kunstenaar kan worden geplaatst en andere eigenhandig 
voorbereide schilderijen van Joos van Cleve, is het opmerkelijk er nauwelijks sprake is van 
een stilistische verandering. Er kan dan ook worden vastgesteld dat Joos van Cleves manier 
van ondertekenen gedurende zijn gehele carrière vrij constant bleef.   

Reconstructie van het Cerezo-altaarstuk 

Zoals reeds geconcludeerd aan de hand van de genoemde archiefdocumenten, lijkt het 
onderzoek met infrarood en de bestudering van de schildertechniek en paneelformaten 
met het blote oog en een loep de veronderstelling dat de vijf panelen in Agaete één geheel 
vormden te bevestigen (zie reconstructie, afb. 80).482 Op het middenpaneel stond de 
getroonde Maria en Kind afgebeeld met aan de linkerzijde Antón Cerezo en zijn zoon 
Francisco Palomar en aan de rechterkant Sancha Diaz de Zorita. De gedeelten met de 
                                                           

482 Volgens Cruz y Saavedra had het middenpaneel met Maria en Kind met stichters de volgende 
afmetingen: 143,8 x 130,7 cm. (Cruz y Saavedra 1990). Aangezien Hand van mening is dat de 
panelen met De Heilige Anthonius en De Heilige Franciscus niet tot het drieluik behoorden, haalt hij 
deze gegevens met betrekking tot de veronderstelde afmetingen van Cruz y Saavedra aan om aan te 
geven dat de huidige ‘luiken’ die 117 cm hoog zijn en tezamen 104 cm breed, niet aansluiten bij het 
paneel met Maria en Kind met stichters. Daarbij stelt hij dat de ‘luiken’ weinig in formaat zijn 
gewijzigd; hetgeen mijns inziens op basis van de afgesneden boom onjuist is (Hand 2004, p. 142).  
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stichters aan de linker- en rechterzijkant van het paneel met de getroonde Maagd en het 
Christuskind werden echter op een onbekend moment uit het geheel gezaagd. Hierdoor is 
het huidige paneel met Maria en Kind niet volledig origineel. Aan de linkerkant van Maria 
en Kind, onder de zuilen, is een strook van circa 12 cm breed ingevoegd; aan de 
rechterzijde een gedeelte van circa 13 cm. Uit de archiefstukken is bekend dat Antón 
Cerezo en zijn vrouw stonden afgebeeld aan de voeten van de Maagd. Aan de linkerzijde 
van het paneel met de stichter is een deel van de rode mantel van Maria zichtbaar. Dit 
bevestigt dat de twee panelen met de opdrachtgevers deel uitmaakten van het 
middenpaneel met de getroonde Maria en Kind. Bij het verzagen is behalve aan de 
zijkanten tevens een deel aan de boven- en onderzijde van de stichters verloren gegaan. De 
architectonische elementen met de krullende ornamenten, mogelijk leuningen van de troon 
en het doorkijkje op de grasvlakte doen vermoeden dat er aan de binnenzijde (bij het 
paneel met de man aan de rechterkant en bij het paneel met de vrouw aan de linkerkant) 
een strook van circa vijf centimeter verloren is. Direct onder de gewaden van de 
opdrachtgever, zijn echtgenote en hun zoon is het paneel afgezaagd. Indien we de panelen 
van Antón Cerezo en Sancha Diaz de Zorita in de huidige toestand vergelijken met andere 
schilderijen met stichters, die zijn toegeschreven aan Joos van Cleve, valt op dat de 
opdrachtgevers veelal ten voeten uit zijn weergegeven. Vandaar dat er tevens aan de 
onderzijde van de paneeltjes met opdrachtgevers van het Cerezo-altaarstuk mogelijk 
oorspronkelijk nog een gedeelte van circa 10 cm aanwezig moet zijn geweest. In dit geval 
zou de hoogte van het middenpaneel circa 141 cm hoog zijn geweest (131 + 10 cm). 

De luiken met op het veronderstelde linker zijpaneel De Heilige Antonius en Heilige 
Christoffel en op het rechter De Heilige Franciscus zijn nu 117 x 54 cm. Aan de achterzijde zijn 
behalve enkele roodbruine verfresten geen sporen van een beschildering of 
oorspronkelijke afschuiningen aanwezig. Hoewel de bovenzijde met zekerheid is 
aangepast, zijn waarschijnlijk ook de onder-, linker- en rechterzijde afgezaagd. Indien de 
luiken werden gesloten waren zij ten minste 108 cm breed (54 + 54 cm), waarbij geen 
rekening is gehouden met de breedte van de lijst (zie verder).483 Het oorspronkelijke 
middenpaneel moet dan eveneens minimaal 108 cm breed zijn geweest. De ovale panelen 
met stichters zijn in de huidige toestand elk 46 cm breed. De delen die van het paneel met 
Maria en Kind zijn weggezaagd bedragen circa 13 cm. Het middenpaneel moet dus aan 
beide zijden minimaal 33 cm (46-13) tot maximaal 38 (circa 5 cm verloren gegane 
voorstelling door het zagen) breder zijn geweest. Het middenpaneel is in huidige situatie 70 
cm breed en was mogelijk oorspronkelijk tussen de circa 136 cm (70 + 33 + 33) en 146 cm 
(70 + 38 + 38) breed.  

Indien men enkel naar de beschilderde panelen kijkt, missen de luiken circa 14 tot 
19 cm in de breedte, per zijpaneel.484 De veronderstelde breedte van de originele lijst moet 
hiervan echter worden afgetrokken. Door de breedte van de lijst, is de breedte van het 
middenpaneel immers niet gelijk aan de breedte van de twee luiken (zonder lijst) in 
gesloten toestand. Op basis van tien drieluiken (Frankfurt; Edinburgh; Kruisiging, New 
York; Berlijn; Detroit; Kruisiging en Aanbidding, Napels; Wenen; Parijs, Musée des Art 
Décoratifs; drieluik geveild bij Koller, Zürich), die zijn opgenomen in Bijlage 1. De lijst van 
onderzochte werken (waarbij de waarde zijn afgerond tot ronde getallen) kan worden 
vastgesteld dat het verschil tussen de breedte van de twee luiken en de breedte van het 
middenpaneel: 8,7 cm (afgerond 9 cm) bedraagt. In dit geval bedraagt het verlies van de 
breedte van luiken 5 tot 10 cm per paneel; hetgeen zeer acceptabel is indien men kijkt naar 
de mate waarin de voorstelling lijkt te zijn afgesneden (in de breedte lijkt er immers niet 
heel veel van de voorstelling verloren te zijn gegaan).  
                                                           

483 Bij de reconstructie wordt geen rekening gehouden met de breedte van de lijsten van het 
middenpaneel en de luiken. 
484 136 - 108 = 28 : 2 = 14 of 146 – 108=38 : 2= 19. 
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Ook bij de berekening van de hoogte van zowel het middenpaneel als de luiken 
moet eveneens de breedte van de lijst worden betrokken. De lijst van het middenpaneel 
was vanwege het gewicht van de luiken die deze moest dragen vaak massiever en breder. 
Vandaar dat het middenpaneel in hoogte iets kleiner kan zijn geweest dan de luiken. Dit is 
onder meer het geval bij het San Donato-altaarstuk in Genua, De kruisiging in New York, 
De kruisafneming in Edinburgh en De dood van Maria in Keulen.485 Uitgaande van deze vier 
altaarstukken is het middenpaneel van een middelgroot tot groot drieluik gemiddelde 2,8 
cm kleiner (afgerond 3 cm) dan de luiken. De hoogte van het middenpaneel met Maria en 
Kind met stichters zou circa 141 cm zijn geweest (131 + 10). De luiken meten nu 117 en 
zouden oorspronkelijk dus 144 (141 + 3 cm) moeten zijn geweest en missen elk circa 27 
cm missen in hoogte. 

Als deze veronderstelde reconstructie correct is, waren de afmetingen: 141 x 
136/146 cm en de luiken: 144 x 59/64 cm. Het middenpaneel en de luiken waren 
oorspronkelijk niet klokvormig, maar mogelijk recht, aan de bovenzijde. Qua afmetingen 
en grootte was het Cerezo-altaarstuk vergelijkbaar met het drieluik voor de Sankt Maria im 
Kapitol in Keulen in opdracht van de gebroeders Hackeney (München, Alte Pinakothek); 
De bewening in Frankfurt; het San Donato-altaarstuk in Genua en het Santa Maria della 
Pace-altaarstuk in Parijs.486   

Samenvatting: het Cerezo-altaarstuk, één of twee altaarstukken?  

Door het verzagen van de panelen en de jarenlange traditie waarbij het paneel met Maria 
en Kind eens per jaar op 5 augustus door de straten van Agaete werd gedragen, is de 
conditie van het altaarstuk matig. Bovendien was het paneel met Maria en Kind volledig 
overschilderd.487 Naast de gezichten van beide figuren was de blauwe jurk van de Maagd 
bedekt met een rode laag verf en het Christuskind voorzien van een wit hemd. De 
overschilderingen werden in 1963 grotendeels verwijderd. Het lendendoekje van Christus 
mocht van de priester op dat moment nog niet worden verwijderd. Pas vanaf 1984/1985, 
na een tweede restauratie waarbij ook de andere panelen werden behandeld, is Christus 
weer zoals oorspronkelijk was bedoeld naakt te aanschouwen. Vandaag de dag is het vernis 
mat en sterk vergeeld. De groentinten zijn nagedonkerd en geven met name de panelen 
met De Heiligen Antonius en Christoffel en De Heilige Franciscus een grauw uiterlijk. Van de 
brokaatmotieven op de blauwe jurk van de Maagd en de kledij van Francisco Palomar is 
nog nauwelijks iets zichtbaar. De infraroodfoto’s van Cerezo’s zoon tonen echter nog de 
restanten van de bloemmotieven op zijn donkere gewaad.  

Enkele auteurs, waaronder Hand zijn van mening dat de panelen met De Heilige 
Franciscus en met De Heiligen Antonius en Christoffel tot een ander altaarstuk, dat eveneens 
door Joos van Cleve werd uitgevoerd, behoorden dan het schilderij met Maria en Kind en 
de twee ovaalvormige stichterpanelen. Hij veronderstelde dan ook dat het landschap op de 
twee panelen met de Heiligen Antonius en Christoffel en Franciscus moet hebben 
doorgelopen op het oorspronkelijke middenpaneel van Maria en Kind met opdrachtgevers. 
Hij schreef dan ook: ‘It is difficult to see a natural evolution of this landscape into the 
loggia and background of the Enthroned Madonna and Child and the donor and donatrix 

                                                           

485 San Donato-altaarstuk in Genua: het middenpaneel 158,0 cm hoog en de luiken 162,6 cm 
(verschil van 4,6 cm); De kruisiging in New York: het middenpaneel 98,4 cm en de zijpanelen 101,0 
cm (verschil van 2,6 cm); De kruisafneming in Edinburgh: het middenpaneel 106,7 cm hoog en de 
luiken 109 cm (verschil van 2,3 cm) en het middenpaneel van De dood van Maria in Keulen: 65,0 cm 
en de luiken 66,8 cm (verschil van 1,8 cm). 
486 Voor de afmetingen van deze werken zie Bijlage 1. 
487 Jiménez Sánchez 1945, p. 32; Hand 2004, p. 142. Vandaar dat er ook lange tijd geen relatie werd 
gelegd tussen het paneel met Maria en Kind en het oeuvre van Joos van Cleve. 
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panels.’488 In het paneel met de getroonde Maria en Kind in Wenen is het landschap van de 
luiken inderdaad doorlopend en is tevens het muurtje van de loggia achter de 
opdrachtgevers doorgetrokken. Wanneer echter wordt gekeken naar de beide voorstelling 
met De dood van Maria in Keulen en München valt op dat de opdrachtgevers op de luiken 
voor een landschap zijn geplaatst, terwijl de gebeurtenis op het middenpaneel binnenshuis 
afspeelt. Ook bij De aanbidding van de koningenscènes in Praag, Genua en Napels vinden de 
luiken met een landschap geen aansluiting bij de architectuur en het landschap op het 
middenpaneel. Een continuïteit van de achtergrond was in Joos van Cleve drieluiken 
blijkbaar geen vereiste.  

Mijns inziens behoren de vijf losse panelen in Agaete tot één altaarstuk. Ze werden 
op dezelfde manier voorbereid en uitgevoerd. Hoewel de heldere roodtinten op de 
zijpanelen ontbreken komt het kleurgebruik en de transparante schilderstijl van beide 
voorstellingen overeen met het schilderij van Maria en Kind en de ovalen stichterpanelen. 
Ook de verhouding van de grootte van de figuren op zowel de luiken als het middenpaneel 
met Maria en Kind en stichters zijn in evenwicht. Bij het San Donato-altaarstuk kon het 
onderzoek met dendrochronologie een gelijktijdige vervaardiging van de verschillende 
panelen aantonen. Ook voor het Cerezo-altaarstuk is een dendrochronologische analyse 
vereist om deze veronderstelling te onderbouwen en wellicht te bewijzen. De 
ondertekening in een droog materiaal is zeer gedetailleerd en vertoont zeer veel 
overeenkomsten met het eigenhandige werk van Joos van Cleve. Vandaar dat het Cerezo-
altaarstuk dat mogelijk tussen 1532 en 1537 werd vervaardigd als een grotendeels autograaf 
werk kan worden beschouwd. De manier van tekenen is vrij los en lijkt te getuigen van de 
ervaren hand van de kunstenaar.   
 
Conclusie: Genuese opdrachten  
Hoewel het onmogelijk is om zonder opdrachtdocumenten vast te stellen hoe het contact 
verliep tussen Joos van Cleve en de Genuese handelaren, moeten enkele hypotheses naar 
voren worden gebracht. Twee van de Italiaanse opdrachten voorzag de kunstenaar van zijn 
zelfportret, de grote Aanbidding van de koningen (Dresden) en het Santa Maria della Pace-
altaarstuk (Parijs). Of het portret van de schilder in Genua herkenbaar was bij de locale 
bevolking is onbekend, maar mogelijk gokte Joos van Cleve op mond-tot-mondreclame, 
zowel binnen de Genuese gemeenschap in Antwerpen, alsmede in Genua. Hoewel er op 
dit moment te weinig gegevens bekend zijn over de onderlinge relaties tussen Joos van 
Cleves Italiaanse opdrachtgevers, lijkt het aannemelijk dat zij allen in meer of mindere mate 
zakelijke of persoonlijke contacten onderhielden met personen in Antwerpen. Of zij het 
werk van Van Cleve in Genua zagen en vervolgens besloten een werk bij de kunstenaar te 
(laten) bestellen of dat zij tijdens een bezoek aan Antwerpen in contact kwamen met zijn 
werk en hier besloten tot een opdracht over te gaan, blijft onduidelijk.  
 Evenals bij de Duitse, Poolse en Nederlandse opdrachten lijkt Joos van Cleve voor 
zijn werken die waren bestemd voor Italië zowel stijl, composities als formaat aan te 
passen aan de specifieke wensen van zijn opdrachtgevers. Dat er niet altijd sprake is van 
een specifieke stijl of standaardformaat voor een opdrachtgevers van een bepaalde 
herkomst, blijkt uit het drieluik met De kruisiging in New York. Hoewel de opdrachtgever 
aan de voet van het kruis op het middenpaneel niet is geïdentificeerd, wordt het altaarstuk 
door een zeer vroege Italiaanse herkomst en de aanwezigheid van de Heilige Antonius van 
Padua en de Heilige Nicolaas van Tolentino over het algemeen beschouwd als een 
Italiaanse opdracht.489 Opmerkelijk is echter dat het middelgrootte formaat met 

                                                           

488 Hand 2004, p. 142. 
489 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, pp. 356-358; Hand 2004, pp. 56-57; Galassi 2006, 
p. 179. Volgens Galassi bevond het altaarstuk zich oorspronkelijk in de kerk van de Santissima 
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klokvormige bovenzijde, en de stijl met kleine figuren in gedraaide Antwerpse 
Maniëristische houdingen van De kruisiging (in tegenstelling tot de grote Aanbidding in 
Dresden, het San Donato-, Cerezo- en het Santa Maria della Pace-altaarstuk) beter aansluit 
bij de Nederlandse opdrachten, zoals De kruisafneming in Edinburgh en De kruisiging in 
Napels. Hoewel de altaarstukken voor Italiaanse opdrachtgevers niet onder mochten doen 
aan de kunstwerken van Italiaanse meesters, is het mogelijk dat de veronderstelde 
Italiaanse opdrachtgever van De kruisiging in New York er bewust voor koos om een 
drieluik te laten schilderen in de Antwerpse stijl. De Antwerpse kunst van het begin van de 
zestiende eeuw was immers wel degelijk zeer populair. Misschien woonde de vermoedelijk 
Italiaanse opdrachtgever in de Nederlanden en was het drieluik bestemd voor een 
Nederlandse kerk of privé-kapel. Vandaar dat hij juist koos voor een triptiek dat niet 
afweek van andere (traditionele) Nederlandse altaarstukken. Dit in tegenstelling tot de 
overige behandelde Italiaanse opdrachten, die zich allemaal bevonden in kerken in Italië. 
 
 
3.5. Samenvatting 
 
De toevoeging van signaturen in de vorm van een monogram of zelfportret op belangrijke 
opdrachten lijkt een aanwijzing voor de veronderstelling dat Joos van Cleve zich wilde 
profileren als een kunstenaar die van verschillende markten thuis was. De kunstenaar en 
zijn ateliermedewerkers integreerden verschillende stijlen, maar wisten desondanks een 
eigen product te creëren. Naast stijlaspecten paste de kunstenaar tevens het paneelformaat 
en wellicht soms ook het werkprocedé aan, aan de gebruiken van het land waarvoor het 
werk was bestemd. Zo hebben de twee drieluiken voor de gebroeders Hackeney een 
liggend formaat; hetgeen overeenkomt met een groot aantal vroeg zestiende-eeuwse Duitse 
altaarstukken. Van Cleves composities voor Genuese opdrachtgevers zijn over het 
algemeen op een groot formaat vervaardigd en worden gedomineerd door grote 
halffiguren. Daarbij werd het sfumato-effect in deze werken in met name de gezichten 
verder doorgevoerd, dan in de lokale, Keulse en Baltische opdrachten. Ondanks de 
verschillen tussen de schilderijen die werden besteld door opdrachtgevers van 
verschillende herkomst vertoont de ondertekening veel overeenkomsten. Vandaar dat men 
kan vaststellen dat Van Cleve reeds in de eerste jaren van zijn vrijmeesterschap in 
Antwerpen zijn werkplaatsroutine vastlegde en dat de manier van ondertekenen gedurende 
zijn gehele carrière vrij constant bleef. 
 Het onderzoek met IRR naar de Keulse, Baltische, lokale en Genuese opdrachten 
biedt inzicht in de wijze waarop opdrachtgevers werden betrokken bij het ontstaansproces 
van een altaarstuk. De later toegevoegde draak en het linkerwapenschild op het linkerluik 
van beide triptieken met De dood van Maria (Keulen en München) hebben mogelijk te 
maken met de specifieke eisen van de opdrachtgevers. Zoals is gebleken, bewijst de 
toevoeging van het familiewapen en de draak in zowel Keulen als München dat de twee 
paar zijpanelen gelijktijdig werden gecontroleerd. De opdrachtgevers (of hun 
afgevaardigden) wezen Van Cleve op de twee elementen die nog moesten worden 
aangebracht.  

De gedetailleerde ondertekening van het Reinhold-altaarstuk functioneerde behalve 
als richtlijn voor de assistenten mogelijk als vidimus. Bovendien lijkt de aanwezigheid van 
de Heilige Reinhold op de buitenluiken een specifieke wens van de Reinhold-
broederschap; aangezien deze heilige vrijwel onbekend was in de Nederlanden. Daarnaast 
was een gebeeldhouwd retabel met geschilderde vleugels een dermate kostbare opdracht 
dat het onwaarschijnlijk is dat de opdrachtgevers (of afgevaardigden) het ontstaansproces 
                                                                                                                                                                         

Annunziata della Costa in Sestri Ponente (nabij Genua) bevond. Zowel Hand als Ainsworth 
noemen als vroegste herkomst echter de Del Vecchio-collectie in 1889. 
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niet kwamen controleren. In het altaarstuk met De bewening (Frankfurt) voor het Keulse 
raadlid, Schmitgen en het San Donato-altaarstuk (Genua) voor Stefano Raggio zijn de 
wapenschilden foutief weergegeven. Op de triptiek met De kruisafneming (Edinburgh) in 
opdracht van Jan Perls en Digna de Herde werden de familiewapens gecorrigeerd. In 
tegenstelling tot het drieluik met De kruisafneming (in Zuid-Nederlandse opdracht), werden 
de altaarstukken voor Schmitgen en Raggio (beide buitenlandse opdrachten) waarschijnlijk 
niet vlak voor aflevering gecontroleerd. Het was vanwege de afstand voor lokale 
opdrachtgevers eenvoudiger om een werk dat in hun opdracht werd vervaardigd vaker te 
komen bekijken. Het drieluik met De kruisiging in Napels, dat eveneens in Zuid-
Nederlandse opdracht werd geschilderd werd waarschijnlijk tevens tussentijds 
gecontroleerd. Nadat de ondertekening de compositie in detail had vastgelegd werd Joos 
van Cleve erop gewezen dat er een derde zoon bij moest worden geplaatst.  
 Op basis van de bestudering van de portretten op de altaarstukken in opdracht met 
IRR kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve veel van zijn opdrachtgevers anders 
voorbereidde dan de overige, fictieve figuren. Mogelijk maakte hij van zijn opdrachtgever 
eerst een tekening naar het leven op papier. Hierbij dient men zich ook af te vragen of 
(met name in het geval van de buitenlandse opdrachten) vrouwen en kinderen model zaten 
voor de kunstenaar in zijn atelier. Voor Franscico Palomar, de zoon van Antón Cerezo, 
werd waarschijnlijk een bestaand model gebruikt. De jongen vertoont immers veel 
overeenkomsten met de oudste zoon op het linker binnenluik van de triptiek met De 
aanbidding van de koningen in Praag. Joos van Cleve had mogelijk studies en tekeningen van 
opdrachtgevers en kinderen in zijn atelier. Een aantal figuren die op de altaarstukken van 
Joos van Cleve zijn vereeuwigd, zoals de genoemde oudste zoon in Praag, drie van de vijf 
kinderen op het drieluik in Napels en Sibille van Merle op de twee Dood van Maria-
triptieken, waren reeds voor voltooiing van het werk overleden. In sommige gevallen 
zullen zij reeds overleden zijn geweest op het moment dat Joos van Cleve de opdracht 
kreeg. In dit geval moest de kunstenaar uitgegaan van modeltekeningen, de gelaatstrekken 
van de ouders, broer of zus, of beschrijvingen door derden. Over het algemeen vertonen 
de geportretteerde mannen op Joos van Cleves werken meer karakteristieke eigenschappen 
dan de vrouwen. Dit kan op basis van de positie van de man in de zestiende-eeuwse 
maatschappij eenvoudig worden verklaard: mannen waren immers over het algemeen de 
opdrachtgevers en daarom belangrijker dan de vrouwen.   

Uit dit hoofdstuk over Joos van Cleves altaarstukken in opdracht blijkt wederom 
hoe belangrijk het is om verschillende soorten onderzoek te combineren, zoals ook het 
geval in het eerste hoofdstuk waarbij het materieel-technische onderzoek werd 
gecombineerd met het archiefonderzoek. Joos van Cleve adapteerden zijn stijl, compositie 
en soms wellicht ook zijn werkmethoden aan de wensen van zijn opdrachtgevers. Dat er 
tevens onder invloed van het sterk toenemende ecomische belang van de stad Antwerpen 
aan het begin van de zestiende eeuw veranderingen plaatsvonden op het gebied van de 
kunstproductie, zal blijken uit het volgende hoofdstuk waarin de bestudering van een 
ander belangrijk segment van Joos van Cleves atelierproductie, de vervaardiging van 
zogenaamde kopiereeksen of serieproducten, centraal staat. Door de groeiende 
speculatieve handel van kunstobjecten moesten kunstenaars, zoals Joos van Cleve, hun 
werkmethoden niet enkel aanpassen aan specifieke opdrachtgevers, maar tevens aan de 
markt. Zoals reeds opgemerkt in het eerste hoofdstuk, speelde de productie van 
kopierreeksen in Van Cleves werkplaats met name vanaf circa 1530 een zeer grote rol. Het 
atelier had rond dit moment haar hoogtepunt bereikt wat betreft de bezetting en de 
meesterschilder moest zijn medewerkers zo snel en efficient mogelijk inzetten bij de 
vervaardiging van schilderijen. De wijze waarop dit geschiedde wordt in het vierde 
hoofdstuk behandeld op basis van verschillende aspecten.  
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Hoofdstuk 4. Serieproductie in het atelier van Joos van Cleve   
 
Inleiding  
Na de atelierpraktijken die zijn behandeld aan de hand van grotendeels eigenhandig 
uitgevoerde werken is het van belang om nader in te gaan op de composities die meerdere 
malen zijn herhaald, de zogenaamde serieproducten. Zoals reeds opgemerkt in de inleiding 
van dit proefschrift zijn ruim driehonderd werken toegeschreven aan Joos van Cleve en 
zijn atelier.490 De kunstenaar en zijn medewerkers produceerden altaarstukken in opdracht, 
portretten en devotiestukken. Hoewel enkele gestandaardiseerde composities op bestelling 
werden gemaakt, zoals Christus en Johannes de Doper als kinderen (Chicago) voor Pompeus 
Occo en een schilderij met Lucretia voor Frans I, was een groot aantal van de 
devotiepanelen bestemd voor de vrije markt en de export. Circa 45% van de schilderijen 
die behoren tot de Joos van Cleve-groep zijn kopiereeksen, zoals De Heilige Familie, Maria 
en Kind met kersen en Christus en Johannes als kinderen. Hoogstwaarschijnlijk was de 
populariteit van deze composities zowel tijdens het leven van de kunstenaar als na zijn 
dood (in 1540/1541) enorm. Bij de bestudering van de serieproducten, dient men dus 
rekening te houden met kopieën vervaardigd buiten de werkplaats en met later in de 
zestiende en zelfs in de zeventiende eeuw te situeren schilderijen. De verschillende kopieën 
vertonen een grote verscheidenheid in kwaliteit. In sommige panelen zijn alle onderdelen 
tot in het kleinste detail uitgewerkt, terwijl in andere schilderijen de detaillering volledig 
lijkt te ontbreken. Dat Joos van Cleve medewerkers in dienst had, die hem assisteerden bij 
de atelierproductie is reeds aanbod gekomen in het eerste hoofdstuk. Hier werd ingegaan 
op de omvang van Joos van Cleves atelier op basis van archiefdocumenten alsmede het 
onderzoek met IRR. Ook de bestudering van serieproducten levert nieuwe gegevens op en 
bevestigt de vermoedens omtrent de organisatie van de kunstenaars werkplaats.  

Aan de hand van de hierboven genoemde informatie, kunnen de volgende vragen 
worden gesteld: hoe is het mogelijk dat Joos van Cleve en zijn medewerkers zo veel 
werken vervaardigden; welke methodes werden toegepast om het productieproces te 
vereenvoudigen en te versnellen; in welke mate werden er kartons gebruikt bij de 
reproductie van de populaire voorstellingen en is er sprake van gestandaardiseerde 
composities, paneelformaten en atelierpraktijken? Om antwoord te kunnen geven op deze 
vragen, wordt onder meer gebruik gemaakt van het onderzoek met IRR. Het is echter 
onmogelijk om alle versies van een bepaalde compositie te bestuderen met behulp van 
deze onderzoeksmethode. Zo zijn er zijn bijvoorbeeld meer dan dertig versies bekend van 
De Heilige Familie en ruim vijftien schilderijen met Christus en Johannes de Doper als kinderen die 
in verband worden gebracht met Joos van Cleves atelier. Veel werkplaatskopieën bevinden 
zich in onbekende particuliere verzamelingen, waardoor onderzoek onmogelijk is. Om het 
veronderstelde gebruik van reproductiekartons aan te tonen, is naast de schilderijen die 
met IRR zijn onderzocht, gebruik gemaakt van traceringen op transparantfolie van foto’s 
op schaal.491 Door deze traceringen over elkaar te leggen, kan worden bepaald of de lijnen 
in verschillende versies van een bepaalde compositie overeenkomen. Vanwege de 
fotografische vervorming door de lens kan deze methode enkel worden toegepast om een 
veronderstelling op basis van IRR-onderzoek en traceringen van schilderijen of 
röntgenopnames (1:1) te onderbouwen.  

                                                           

490 De groep toegeschreven werken bestaat uit de schilderijen die zijn opgenomen in Friedländer 
1972, verwijzingen van het fotoarchief van het RKD in Den Haag en het KIK in Brussel. 
Daarnaast zijn enkele vermeldingen van schilderijen uit museum- en veilingcatalogi opgenomen die 
niet in de drie bronnen werden genoemd. 
491 Dergelijk onderzoek werd eerder succesvol toegepast bij de bestudering van kopiereeksen, 
onder meer door Faries voor de voorstelling van Maria en Kind in Utrecht en Rotterdam, zie Faries 
in Faries/ Helmus 2000, pp. 15-16.  
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4.1. Standaardisatie van paneelformaten      
 
Door de bloeiende economie en toenemende kunstproductie voor de vrije markt en de 
export werden aan het begin van de zestiende eeuw verschillende methoden ontwikkeld 
om de vervaardiging van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen. Behalve 
composities en werkmethoden werden mogelijk ook paneelformaten gestandaardiseerd. 
Voor de zeventiende eeuw is vrij uitvoerig onderzoek verricht naar schilderijformaten; 
voor de zestiende eeuw minder.492 Aangezien ruim driehonderd werken, waaronder 
altaarstukken, portretten en devotiestukken aan Joos van Cleve en zijn atelier worden 
toegeschreven, is deze groep schilderijen een geschikt uitgangspunt om meer inzicht te 
krijgen in de standaardisatie van paneelformaten aan het begin van de zestiende eeuw in 
Antwerpen. Hierbij dienen de volgende vragen worden gesteld: maakten Joos van Cleve en 
zijn medewerkers gebruik van gestandaardiseerde afmetingen voor schilderijen? Kunnen er 
conclusies worden verbonden aan het verschil in formaat; waren kleine panelen bestemd 
voor de vrije markt en grote panelen voor opdrachten? Of zijn de schilderijformaten in het 
oeuvre van Joos van Cleve te divers om te kunnen spreken van standaardisatie? Om 
antwoord te kunnen geven op deze vragen, wordt gekeken naar de formaten van 
verschillende versies van drie kopiereeksen: De Heilige Familie, Christus en Johannes de Doper 
als kinderen en De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek.  

De afmetingen van de schilderijen die in dit onderdeel over de standaardisatie van 
paneelformaten worden vermeld,  zijn overgenomen uit Hands monografie (2004) en 
Friedländers inventarisatie. Indien een paneel door mij werd opgemeten, werd echter 
uitgegaan van deze afmetingen. In de gebruikte tabellen zijn de afmetingen op de volgende 
wijze afgerond tot een veelvoud van vijf (dus 5, 10, 15, 20, 25 etc.): 0,0 t/m 2,4 naar 
beneden en 2,5 t/m 4,9 naar boven. Een afmeting van 32,4 x 44,9 cm wordt: 30 x 45 cm; 
en 32,5 x 42,3 cm wordt afgerond op: 35 x 40 cm. De resultaten van de drie casestudies 
worden getoetst aan de hand van de gegevens uit de lijst van onderzochte werken (Bijlage 
1). Doordat de informatie betreffende de afmetingen van de ruim honderd schilderijen, 
waaronder ook drieluiken en portretten, zijn opgenomen in een database, werd het 
mogelijk om de gegevens statistisch te verwerken.493  
 
‘De Heilige Familie’: gestandaardiseerde compositie, gestandaardiseerd 
paneelformaat? 
Zoals gezegd, worden er meer dan dertig versies van De Heilige Familie aan Joos van Cleve 
en zijn atelier toegeschreven.494 Hiermee is deze compositie hoogstwaarschijnlijk de meeste 
gekopieerde voorstelling in de werkplaats van Joos van Cleve. Sommige versies zijn buiten 
het atelier vervaardigd of zelfs na de dood van de schilder, maar de meeste zijn mogelijk in 
de werkplaats totstandgekomen in de eerste tien jaar van Van Cleves carrière in Antwerpen 
van circa 1511 tot 1520. Aan de hand van de houding van het Christuskind is het mogelijk 
om de voorstelling met De Heilige Familie in vier archetypes onder te verdelen. Op het 
paneel van de Friedsam-collectie (The Metropolitan Museum of Art, New York) zit het 
Kind in een hoekige houding op de schoot van zijn moeder, die hem borstvoeding geeft 

                                                           

492 Voor de zeventiende eeuw, onder meer Van der Wetering 1977; Bruyn 1979; Marijnissen/ 
Swako Michalski 1981; Wadum 1995; Jansen 2003. 
493 Ik ben veel dank verschuldigd aan Dr. Elwin Koster, Rijksuniversiteit Groningen, die speciaal 
voor dit onderzoek naar Joos van Cleve een database ontwikkelde.   
494 In tabel 2 zijn precies dertig werken met De Heilige Familie opgenomen. Deze kwamen naar alle 
waarschijnlijkheid in het atelier van Joos van Cleve tot stand. Aangezien veel versies enkel bekend 
zijn via foto’s zijn er niet meer composities opgenomen, omdat er dan eveneens sprake zou kunnen 
zijn van kopieën die buiten de werkplaats werden vervaardigd. 
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(type A, afb. 81).495 De pose van Christus bij Joos van Cleve komt, zoals reeds opgemerkt, 
overeen met de Lucca-Madonna van Jan van Eyck (Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut). 
Door de subtiele schilderstoets en precisie waarmee de details zijn uitgevoerd, wordt het 
werk in de Friedsam-collectie veelal als een eigenhandig schilderij van Joos van Cleve 
beschouwd.496 Het paneel werd mogelijk rond 1512-1513 geschilderd en is waarschijnlijk 
één van de vroegste werken met De Heilige Familie van Van Cleve.497 Vandaar dat de 
compositie met het Kind in een hoekige houding mogelijk diende als uitgangspunt voor de 
overige varianten (types B t/m D).498 In de versie in de Blumenthal-collectie (The 
Metropolitan Museum of Art, New York, afb. 81) zit het Kind op zijn moeders schoot en 
geeft Maria hem eveneens borstvoeding (type B).499 De houding van Christus is hier 
gebogen in tegenstelling tot de meer hoekige pose die hij inneemt in type A.500 Christus’ 
gezicht is in driekwart afgebeeld en hij kijkt vanuit zijn ooghoeken naar de beschouwer. 
Op het derde type staat het Kind op tafel en kijkt hij de beschouwer vriendelijk aan (type 
C, afb. 81).501 In de vierde variant ligt Christus in een diagonale houding op zijn moeders 
schoot met het hoofd naar de linkerkant (type D, afb. 81). Om zijn hals draagt hij een 
rozenkrans, waarvan hij het uiteinde vasthoudt in zijn handen. Naast deze vier types zijn 
eveneens enkele uitzonderingsgevallen, zoals de panelen in Londen en Gent.  
 De bestudering van de paneelformaten van dertig versies van De Heilige Familie 
toont aan dat de werken bij benadering op drie formaten werden vervaardigd. Deze zijn 
klein: 45 x 30, middel: 50 x 35 cm en groot: 70 x 55 cm (tabel 2). Type A met Christus in 
een hoekige houding, werd enkel vervaardigd op de kleinste drager van 45 x 30 cm.502 
Types B en C werden zowel op panelen van 50 x 35 cm als 45 x 30 cm geschilderd.503 De 
schilderijen met het Kind met de rozenkrans, type D, vallen met uitzondering van één 
paneel (de versie in Brooklyn, nr. 25) binnen de groep van het grootste formaat. Drie van 
deze panelen werden geschilderd op het formaat: 70 x 55 cm; twee op 70 x 60 cm, één op 
75 x 55 cm en één op 75 x 60 cm.  
                                                           

495 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, pp. 246-249; Hand 1978, pp. 155-158. 
496 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 248; Hand 2004, p. 52 (kleurenafb. 51, op p. 
53), cat. 32, p. 131. 
497 Friedländer en Baldass dateren het werk rond 1512/1513. In een artikel van 1929 schreef 
Friedländer echter dat het paneel rond 1520 werd geschilderd (Friedländer 1929, pp. 206-212). 
Hand is van mening dat deze datering aannemelijker is en dateerde het schilderij in de Friedsam-
collectie rond 1517/1518 (Hand 1978, p. 155). Ondanks een latere datering, vermeldde Hand het 
paneel als ‘the earliest surviving treatment by Joos van Cleve of the theme of the Holy Family’ 
(Hand 1978, p. 158). Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998 veronderstelde een vervaardiging 
rond 1512/1513. Deze datering wordt ondersteund door de dendrochronologische bevinden door 
Klein (zie hoofdstuk 5). 
498 Deze datering is gebaseerd op stilistische eigenschappen, maar kon tevens worden bevestigd 
door het onderzoek met dendrochronologie (zie hoofdstuk 5). 
499 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, pp. 250-252. Een andere versie van De Heilige 
Familie, waarin Christus in een gebogen pose is weergegeven: Chicago, The Art Institute, zie tevens 
tabel 2. 
500 Een andere versie van De Heilige Familie, waarbij het Kind is weergegeven in een hoekige 
houding: Helsinki, Sinebrychoff Art Museum. 
501 Versies van De Heilige Familie waarop het Kind staat, onder andere in Wenen, Gemäldegalerie 
der Akademie der bildenden Künste,; Sint Petersburg, Hermitage en in Greenville, S.C, Collection 
of Religious Paintings, Bob Jones University; New York, The Metropolitan Museum of Art, 
Blumenthal-collectie. 
502 Van drie van de vier werken die behoren tot type A zijn er twee op een paneel van 45 x 30 cm 
geschilderd en één op 40 x 30 cm. 
503 Van de dertien panelen die behoren tot type B en C zijn er negen geschilderd op een formaat 
van of 50 x 35 cm of 45 x 30 cm. Van de overige vier zijn er twee op een formaat van 55 x 40 cm, 
één op 55 x 35 cm en de laatste op 45 x 35 cm. 
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Tabel 2: schilderijformaten van De Heilige Familie 
 

Inventaris-nummer Verblijfplaats Afmetingen  Proto-
type 

1. Inv. 32.100.57 New York, Metropolitan Museum of 
Art, Friedsam 

42,5 x 31,8 (afgerond 45 x 30) A 

2. Inv. 1739 Helsinki, Sinebrychoff Art Museum 44 x 30,5 (afgerond 45 x 30) A 
 

3. - Verblijfplaats onbekend (Vlg. Köller, 
Zurich, 17 september 1997, Hand 
32.3) 

41,8 x 29 (afgerond 40 x 30) A 

4. - Verblijfplaats onbekend (Friedländer 
Pl. 82, nr. 65 b, Hand 32.2) 

Afmetingen onbekend A 

5. -  Voormalige privé-collectie Brussel Circa 40 x 30 B 
6. Inv. 41.190.19 New York, Metropolitan Museum of 

Art, Blumenthal 
51,8 x 37,1 (afgerond 50 x 35) B 

7. Inv. 33.1038 Chicago, The Art Institute of Chicago 48,2 x 36,4 (afgerond 50 x 35) B 
8. -  Verblijfplaats onbekend (Vlg. Brussel, 

Paleis voor Schone Kunsten, 9 
november 1999) 

48,5 x 33 (afgerond 50 x 35) B 

9. -  Verblijfplaats onbekend (Vlg. 
Christie’s Londen, 4 oktober 1967) 

Circa 51 x 35 cm (afgerond 50 x 
35) 

B 

10. Inv. 44.528 Houston, The Museum of Fine Arts 46 x 35,2 (afgerond 45 x 35) C 
11. Inv. 138 Greenville, The Bob Jones University. 

Collection of Religious Paintings 
52,7 x 38 (afgerond 55 x 40) C 

12. - Verblijfplaats onbekend (Vlg. Parijs, 
Galliera, 23 maart 1963) 

47,5 x 33 (afgerond 50 x 35) C 

13. - Verzameling Cook (in jaren 1930) 51 x 36 (afgerond 50 x 35) C 
14. -  Voormalig in de Gemäldegalerie der 

Akademie der bildenden Künste, 
Wenen (verkocht 1923) 

47 x 32 (afgerond 45 x 30) C 

15. Inv. 1975.1.117 New York, Metropolitan Museum of 
Art, Lehman 

55 x 37 (afgerond 55 x 35) C 

16. - Sint Petersburg, Hermitage 42,5 x 31,5 (afgerond 45 x 30) C 
17. - Verblijfplaats onbekend (Friedländer 

Pl. 84, nr. 66d) 
Afmetingen onbekend C 

18. Inv. 556 Wenen, Gemäldegalerie der 
Akademie der bildenden Künste 

53 x 39,5 (afgerond 55 x 40) C 

19. Inv. 56 Epinal 50 x 36 (afgerond 50 x 35) C 
20. - Italië, privé-collectie (Balbi). Hand 

cat. 63.2 
72 x 54 (afgerond 70 x 55) D 

21. Inv. 290 Bilboa, Museo de Bellas Artes (Hand 
cat. 63.4) 

71 x 56 (afgerond 70 x 55) D 

22. Inv. 1956.5 Manchester, The Currier Gallery of 
Art (Hand cat. 63) 

74 x 56 (afgerond 75 x 55) D 

23. Inv. 299 Buckingham Palace, Collection of 
Her Majesty the Queen (Hand cat. 
63.3) 

70,8 x 58,4 (afgerond 70 x 60) D 

24. - Verblijfplaats onbekend (Friedländer 
Pl. 81, nr. 64b; Hand cat. 63.5) 

78 x 60 (afgerond 80 x 60, aan 
onderzijde fruitschaal 
toegevoegd, van circa 10 cm) 

D 

25. Inv. 14.579 Brooklyn, The Brooklyn Museum 
(Friedländer Pl. 81, nr. 64d, Hand cat. 

42,5 x 31,7 (afgerond 45 x 30)504  D 

                                                           

504 Afmetingen in Hand 2004, cat. 63.6, p. 153: 45 x 44,5 (afgerond 45 x 45). 
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63.6) 
26. - Verblijfplaats onbekend (Friedländer 

Pl. 81, nr. 64 e; Hand cat. 63.7) 
Afmetingen onbekend D 

27. - Verblijfplaats onbekend (Friedländer 
Pl. 81, nr. 64a), voormalig Thyssen-
Bornemisza Collectie (Vlg. Christie’s 
Londen, 5 juli 1991). Hand cat. 63.1 

69 x 49,5 (afgerond 70 x 50, er 
mist echter een strook van circa 
5 cm aan de linkerzijde. Hiermee 
zou afgeronde afmetingen zijn: 
70 x 55) 

D 

28. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
63.8) 

77 x 58,5 (afgerond 75 x 60) D 

29. Inv. 2603 Londen, The National Gallery 49 x 36,5 (afgerond 50 x 35) - 
30. Inv. 1909 UUU Gent, Museum voor Schone Kunsten 

 
41,5 x 30 (afgerond 40 x 30) - 

 
De grote schilderijen waren niet bij uitstek kwalitatief beter. Met andere woorden, 

de kwaliteit hangt niet samen met het formaat. Zoals reeds gezegd, is het kleine paneel van 
de Friedsam-collectie immers van een zeer hoge kwaliteit, terwijl de andere versies van dit 
werk beduidend minder zijn.505 De ondertekening van het werk in de Friedsam-collectie 
kon niet zichtbaar worden gemaakt met IRR. Tevens was er geen ondertekening zichtbaar 
met het blote oog door de verflagen. Hierdoor is het onmogelijk om de toeschrijving aan 
Joos van Cleve te toetsen op basis van de ondertekening. Desalniettemin kan het werk aan 
de hand van schildertechnische aspecten worden toegeschreven aan Van Cleve. De 
subtiele schildertechniek, waarbij dunne glacislagen over elkaar werden aangebracht (dit is 
vooral goed zichtbaar in het gezicht van Maria) en de realistische weergave van 
verschillende materialen, zoals de golvende haren, het glas en de transparante hoofddoek, 
getuigen van de meesters hand. 

De grote Heilige Familie in een particuliere Italiaanse collectie meet 72 x 54 cm 
(afgerond 70 x 55 cm, type D) en is eveneens van hoge kwaliteit. De uitvoering is subtiel 
en er is veel aandacht besteed aan details, zoals de lichtval op de kralen van de rozenkrans, 
de geborduurde zakdoek met klosjes garen op de tafel, de glazen stolp en het mes met de 
doorgesneden citroen. Hoewel de ondertekening zeer moeilijk is te registreren, zijn er 
enkele interessante details op te merken.506 De klosjes garen op de voorgrond zijn 
ondertekend met contourlijnen en zijn in het verfstadium van positie veranderd. In 
vergelijking met de ondertekening werden de klosjes lager gerealiseerd. Over enkele van de 
ondertekende contourlijnen van de plooien van Maria’s gewaad werden in een tweede 
ondertekenfase arceringen aangebracht. De fijne contourlijnen registeren lichtgrijs en 
werden nauwkeurig nagevolgd in verf. Hierdoor was de ondertekening moeilijk 
waarneembaar tijdens het onderzoek met IRR. Door het summiere en schematische 
karakter van de ondertekende contourlijnen is het goed mogelijk dat deze compositie werd 
overgebracht met behulp van een doordrukkarton (zie verder).  

Door het grote aantal schilderijen met De Heilige Familie dat bewaard is gebleven, en 
het verschil in formaat en kwaliteit lijkt het aannemelijk dat de werken hoofdzakelijk 
werden geproduceerd on spec voor zowel de lokale vrije markt als voor de export. De 
formaten 50 x 35 cm (7 x) en 45 x 30 cm (5 x) zijn het meest frequent aanwezig (met name 
bij de types B en C). Deze afmetingen waren mogelijk vanwege het kleine formaat zeer 
geschikt voor de internationale markt. Of er tevens panelen met De Heilige Familie werden 
vervaardigd in opdracht is onbekend, maar het is desondanks duidelijk dat de populariteit 
                                                           

505 Helsinki, Sinebrychoff Art Museum (Friedländer: Pl. 82, nr. 65b) en twee werken waarvan de 
huidige verblijfplaats onbekend is (één versie in Friedländer: Pl. 82, nr. 65d). Zie ook tabel 2.  
506 De Heilige Familie werd onderzocht door Leeflang, Galassi en Masi met de UG-apparatuur op 16 
maart 2003 in de Palazzo Spinola, Genua, tijdens de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova (zie voor 
specificaties: Bijlage 1). 
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van de compositie enorm moet zijn geweest. Om na te gaan in hoeverre de afmetingen van 
De Heilige Familie een afspiegeling zijn van de paneelformaten in Joos van Cleves oeuvre, 
moeten de resultaten van deze casestudy worden vergeleken met de afmetingen van enkele 
andere kopiereeksen, die later in het oeuvre van de kunstenaar zijn te situeren. Daarbij 
moeten tevens de formaten van andere schilderijen, waaronder portretten en 
middenpanelen van drieluiken worden betrokken. Bij deze vergelijking moeten de 
volgende vragen worden gesteld: komen de afmetingen 40 x 30 cm, 45 x 30 cm, 50 x 35 
cm en 70 x 55 cm vaker voor; blijven de gestandaardiseerde formaten beperkt tot de 
serieproducten of komen dezelfde afmetingen ook voor bij bijvoorbeeld werken 
vervaardigd in opdracht?  
 
Christus en Johannes de Doper als kinderen: verticaal en horizontaal formaat 
Van de compositie met Christus en Johannes de Doper heeft Hand in zijn monografie acht 
versies opgenomen die door Joos van Cleve of zijn atelier zijn vervaardigd (tabel 3).507 De 
resultaten van het onderzoek met IRR naar zes versies worden behandeld in het onderdeel 
4.2.2. Op basis van het paneelformaat kan de compositie in twee types worden 
onderverdeeld. In type A zijn Christus en Johannes in een verticaal beeldvlak geplaatst en 
in type B nemen zij plaats in een horizontaal beeldvlak. De drie verticale werken (Chicago, 
Brussel en de versie geveild bij Sotheby’s New York) zijn zeer nauwkeurig uitgevoerd en 
komen qua afmeting bijna overeen. Twee panelen zijn geschilderd op een formaat van 75 x 
60 cm (Chicago en de versie geveild bij Sotheby’s) en één op 75 x 55 cm (Brussel). De 
overige versies zijn kleiner en hebben een liggend formaat. De qua afmeting (40 x 60 cm) 
en compositie identieke panelen in Den Haag en Weimar zijn vlot geschilderd en de details 
zijn in vergelijking met de drie verticale schilderijen (Chicago, Brussel en Sotheby’s) minder 
gedetailleerd uitgewerkt (zie ook verder). De snelle werkwijze en het kleine formaat doen 
vermoeden dat deze werken bestemd waren voor een marktsegment van minder 
vermogende klanten. Het verschil in kwaliteit is eveneens waarneembaar bij de hierboven 
behandelde composities met De Heilige Familie, maar in tegenstelling tot de kopiereeks met 
De Heilige Familie lijkt in de schilderijen met Christus en Johannes de Doper als kinderen wel een 
verband te bestaan tussen de afmeting en kwaliteit. Bij de composities met Christus en 
Johannes de Doper als kinderen lijkt immers te gelden, dat de schilderijen op een groot (en 
verticaal) formaat van een hogere kwaliteit zijn. Op basis van het horizontale formaat 
worden de versies in Napels en Wenen gerekend tot categorie B (bestaande uit kleine 
panelen op een liggende formaat). De panelen zijn echter iets groter en bovendien 
schildertechnisch van een hoger kwaliteit dan de schilderijen in Weimar en Den Haag. De 
schildertoets is iets subtieler en de donkere en lichte partijen in de naakte lichamen, waarbij 
dunne glacislagen over elkaar werden aangebracht, vloeien geleidelijker in elkaar over. 
Vandaar dat men zou kunnen veronderstellen dat de werken in Wenen en Napels 
kostbaarder waren dan de versies in Weimar en Den Haag. De renaissancistische loggia die 
uitzicht biedt op een wijds landschap op de versies in Weimar en Den Haag, werd op de 
versies in Wenen en Napels echter vervangen door een eenvoudige achtergrond, waardoor 
tijdens de vervaardiging (kostbare) tijd werd bespaard. Of de werken die in dit onderdeel 
worden geclassificeerd als type B (Wenen, Napels, Weimar en Den Haag) voor eenzelfde 
marktsegment bestemd waren, is echter onmogelijk vast te stellen. 

                                                           

507 Hand 2004, cat. nrs. 80-84, pp. 164-165. De afgeronde afmetingen uit tabel 3 komen met 
uitzondering van het paneel dat in 2001 bij Sotheby’s New York werd geveild overeen met de 
afmetingen opgenomen in de catalogusnummers van Hand. Hand geeft voor de versie, geveild bij 
Sotheby’s, de afmetingen 71, 8 x 61,6 cm (afgerond 70 x 60 cm). Aangezien het paneel uit de lijst 
door mij werd opgemeten in New York in 2001, ben ik hier uitgegaan van mijn eigen meting: 73 x 
62,2 cm (afgerond 75 x 60 cm).  
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Desalniettemin is het mijns inziens aannemelijk dat de grotere verticale versies 
(Chicago, Brussel en Sotheby’s New York) op basis van het formaat, de compositie (met 
landschap) en subtiele schildertechniek voor vermogende klanten waren bestemd. Van het 
paneel in Chicago is bovendien de oorspronkelijke eigenaar bekend, aangezien zijn 
wapenschild op het paneel werd aangebracht. Het schilderij werd aangekocht door de 
Amsterdamse handelaar en kunstverzamelaar Pompeus Occo (zie hoofdstuk 3).   
 
Tabel 3: schilderijformaten van Christus en Johannes de Doper als kinderen 
 
Inventaris-nummer Verblijfplaats Afmetingen  Proto-

type 
1. -  In bruikleen aan Städelsches 

Kunstinstitut, Frankfurt 
25,4 x 25,1 (afgerond 25 x 25) (A) 

2. inv. 1975.136 Chicago, The Institute of Art 74,7 x 57,6 (afgerond 75 x 60) A 
3. inv. 7224 Brussel, Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten van België 
72,5 x 54 (afgerond 75 x 55) A 

4. - Verblijfplaats onbekend (voormalig 
Sotheby’s New York, 2001)  

73 x 62,2 (afgerond 75 x 60) A 

5. inv. 348 Den Haag, Mauritshuis 38,5 x 58 (afgerond 40 x 60) B 
6. inv. G 77 Weimar, Schlossmuseum 37,8 x 58,6 (afgerond 40 x 60) B 
7. Inv. 464 Wenen, Akademie der bildenden 

Künste 
50 x 58 (afgerond 50 x 60) B 

8. Inv. 83879 Napels, Museo di Capodimonte 56 x 57 (afgerond 55 x 55) B 
 

 
De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Evenals de kopiereeks met Christus en Johannes de Doper zijn de composities met De Heilige 
Hiëronymus in zijn studievertrek later in het oeuvre van Joos van Cleve te situeren. De 
voorstelling is gebaseerd op het paneel met De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
(Lissabon, Museu Nacional di Arte Antiga) dat Albrecht Dürer in Antwerpen schilderde 
voor de Portugees Ruy Fernández de Almeida in 1521.508 Vandaar dat de vele kopieën, die 
onder invloed van de groeiende interesse voor het humanisme, door Joos van Cleve en zijn 
atelier (maar ook door anderen) werden vervaardigd, na 1521 kunnen worden gedateerd 
(zie tabel 4). Evenals bij de kopiereeks met De Heilige Familie lijkt deze compositie op drie 
formaten te zijn uitgevoerd: klein (40 x 30 cm), middel (65 x 50 cm) en groot (100 x 85 
cm). Binnen elk formaat zijn werken van een hoge kwaliteit, zoals het werk in Princeton 
van 40 x 30 cm, het schilderij in een Zwitserse privé-collectie van 60 x 45 cm en het grote 
paneel in Cambridge, Massachusetts (100 x 85 cm) en versies van mindere kwaliteit, 
waarvan het paneel in Brussel een goed voorbeeld is. 
 De versies in Cambridge, Princeton en Brussel werden onderzocht met IRR.509 De 
Heilige Hiëronymus op de schilderijen in Princeton en Cambridge werd op een 
vergelijkbare wijze voorbereid. Met een droog materiaal werden de hoofdvormen 
aangeduid met trefzekere contourlijnen. In het gezicht werden de neus, ogen en mond 
aangeduid met lijnen. In Princeton  werden echter in tegenstelling tot Cambridge geen 
arceringen aangebracht in het gelaat. In de rode mantel zijn op beide werken de 

                                                           

508 Albrecht Dürer, De Heilige Hiëronymus in zijn studievetrek, Lissabon, Museu Nacional di Arte 
Antiga, inv. 828 pint; 59,5 x 48,5 cm. 
509 Gegevens inzake het IRR-onderzoek van de versie in Princeton werden gepubliceerd door 
Muller 1990, pp. 13-15. Afb. 4-5: details van het gezicht van Hiëronymus en detail van het plankje 
aan de muur. Het paneel in Cambridge werd onderzocht door Ainsworth: ik dank haar voor de 
mogelijkheid om het materiaal te bestuderen. In 2004 werd het werk nogmaals grondig onderzocht 
door Harvard University Art Museums (zie Bijlage 1). 
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schaduwpartijen aangegeven met diagonale arceringen en ook de binnenzijde van de 
rechterhand van Hiëronymus in Cambridge werd voorzien van korte arceringen. Met 
uitzondering van enkele kleine verschuivingen werd in beide schilderijen de lay-out 
nauwkeurig nagevolgd in verf. Enkel het linkeroog van Hiëronymus in Cambridge werd 
iets hoger geschilderd, dan dat het werd voorbereid. Ook de lontknipper op de voorgrond 
werd van positie veranderd. In de ondertekening lag het object iets hoger en verder naar 
links. In het schilderij in Princeton werd de hals van de fles op het plankje aan de muur 
ingekort (in de ondertekening was de hals langer) en hing het kralenkoord meer naar links 
dan dat deze werd geschilderd. De ondertekening van beide schilderijen oogt enigszins 
schematisch, waardoor het gebruik van een karton bij deze composities zou kunnen 
worden verondersteld.   
 
Tabel 4: schilderijformaten van De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
 
Inventaris-nummer Verblijfplaats Afmetingen  
1. Inv. 1918 Rotterdam, Museum Boymans-van 

Beuningen 
31 x 22,5 (afgerond 30 x 25) 
 

2. Inv.82-76 Princeton, New Jersey, Art Museum, 
Princeton University (Hand cat. 75, 
afb. 94, p. 93) 

39,7 x 28,8 (afgerond 40 x 30) 

3. Inv. 4810 Brussel, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België (niet in 
Hand) 

41,5 x 28,3 (afgerond 40 x 30) 

4. Inv. 70.0750 Ponce, Museo de Arte de Ponce 
(Hand cat. 75.1) 

45,5 x 39,5 (afgerond 45 x 40) 

5. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.2) 

64 x 52 (afgerond 65 x 50) 

6. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.3) 

64,8 x 48,9 (afgerond 65 x 50) 

7. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.5) 

64,2 x 48,9 (afgerond 65 x 50) 

8. -  Hannover, Collectie van de Prins van 
Hannover (Hand cat. 77, afb. 142, p. 
161) 

67 x 50,8 (afgerond 65 x 50) 

9. - Particuliere collectie, Zwitserland 
(Hand cat. 76, kleurenafb. 98, p. 94) 

60,7 x 46,7 (afgerond 60 x 45) 

10. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.4) 

57,5 x 42,5 (afgerond 60 x 45) 

11. Inv. 1961.26 Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Art Museums (Hand cat. 
78, afb. 95, p. 93) 

99,7 x 83,8 (afgerond 100 x 85) 

12. Inv. 1985. 20 Poughkeepsie, N.Y., The Frances 
Lehman Loeb Art Center, Vassar 
College (Hand cat. 78.1) 

98,4 x 83,2 (afgerond 100 x 85) 

13. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
78.2) 

96 x 75,5 (afgerond 95 x 75) 

 
 Het gebruik van traceerkartons bij de reproductie van de voorstelling met De Heilige 
Hiëronymus in zijn studievertrek wordt bevestigd door de versie in Brussel. Hoewel dit werk 
van een veel lagere kwaliteit is dan de schilderijen in Princeton en Cambridge; zeer 
waarschijnlijk later tot stand kwam (het paneeltje is gedateerd met 1540) en er tevens een 
ander karton aan te grondslag ligt (de afstand tussen de linkerhand en het gezicht is korter 
en ook de houding van de vingers van rechterhand is anders dan op de versies in 
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Cambridge en Princeton), geeft het een zeer goed beeld van een getraceerde ondertekening 
(afb. 82). De lay-out bestaat uit donkere schematische contourlijnen, die een goed beeld 
geven van de te schilderen voorstelling. Meer over het uiterlijk van een getraceerde 
ondertekeningen in onderdeel 4.2.2. 
 
In tabel 5 worden de drie casestudies samengebracht met de gegevens uit de lijst van 
onderzochte werken (Bijlage 1), waarin niet enkel serieproducten zijn opgenomen, maar 
tevens altaarstukken, individuele devotiepanelen en portretten.510 Indien een bepaalde 
afmeting drie of meer keer voorkomt, is deze opgenomen in de tabel (in volgorde van 
vaakst voorkomende afmeting). Tussen haken is het aantal werken uit de kopiereeks met 
De Heilige Familie, Christus en Johannes de Doper als kinderen en/ of De Heilige Hiëronymus in zijn 
studievertrek gespecificeerd.   
 
Tabel 5: Paneelformaten oeuvre Joos van Cleve 
 
Afmeting op 
volgorde vaakst 
voorkomende 
afmeting 

Aantal op basis van 152 schilderijen (Bijlage 1, 103 schilderijen + gegevens 
uit tabel 2-4). Tussen haakjes: het aantal werken uit de kopiereeks met De 
Heilige Familie, Christus en Johannes de Doper als kinderen en/ of De 
Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 

70 x 55 cm  10           (3) 
60 x 45 cm 10           (2) 
50 x 35 cm 10           (8) 
40 x 30 cm 9             (4) 
75 x 55 cm 7             (3) 
60 x 40 cm  6             (2) 
55 x 40 cm 6             (2) 
65 x 50 cm 6             (4) 
45 x 30 cm 6             (5) 
35 x 25 cm 5             (0) 
75 x 60 cm 5             (3) 
70 x 60 cm 4             (2) 
110 x 70 cm 3             (0) 
45 x 35 cm  4             (1) 
35 x 30 cm  3             (0) 
60 x 50 cm 3             (1) 
 
 
Conclusie 
Indien de conclusies inzake de gestandaardiseerde schilderijformaten uit de zeventiende 
eeuw worden vergeleken met de informatie betreffende de afmetingen van schilderijen uit 
het oeuvre van Joos van Cleve kan worden vastgesteld dat enkele van de in de zeventiende 
eeuw vaak voorkomende formaten reeds in de zestiende eeuw werden gebruikt. Zo stond 
een schilderij met de afmetingen van circa 40 x 30 cm, die bij de onderzochte werken uit 
de Joos van Cleve-groep negen maal voorkomt, in de zeventiende eeuw bij handelaren in 
schilderbenodigdheden, schilders, kunsthandelaren en paneelmakers bekend als een ‘kleyne 
stooter’.511 Schilderijen met de afmetingen 55 x 40 cm werden aangeduid met ‘groote 
stooter’ en dragers van 70 x 55 cm met een ‘10 à 8 stuiversmaat’.  

Aangezien niet alle versies van de onderzochte kopiereeksen bewaard zijn 
gebleven, de afmetingen in de tabellen hier en daar kunnen afwijken van het 
                                                           

510 Op het moment dat dit onderzoek plaatsvond waren er 103 schilderijen opgenomen in Bijlage 1. 
Lijst van onderzochte werken. Bij de afronding van het proefschrift waren dit er meer. 
511 Wadum 1995; Marijnissen/ Swako Michalski 1981; Bruyn 1979. 
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oorspronkelijke formaat en dit onderzoek naar de standaardisatie van paneelformaten 
uiteraard niet alles omvattend is, kunnen desalniettemin enkele voorzichtige conclusies 
worden getrokken. De casestudies met De Heilige Familie, Christus en Johannes de Doper als 
kinderen en De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek lijken immers het gebruik van 
gestandaardiseerde paneelformaten bij serieproductie in het atelier van Joos van Cleve te 
bevestigen. Opmerkelijk is dat de standaardafmetingen mogelijk veelal beperkt bleven tot 
één kopiereeks, zo was een paneel met de afmeting 50 x 35 cm populair voor de 
voorstellingen met De Heilige Familie en werd het formaat 65 x 50 cm hoofdzakelijk gebruik 
als drager voor De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek. Daarbij bood Joos van Cleve 
populaire composities aan op verschillend formaat en van verschillende kwaliteit, 
waarschijnlijk om op deze wijze zijn afzetmogelijkheden te vergroten. Indien de 
afmetingen van de composities met De Heilige Familie, Christus en Johannes de Doper als 
kinderen en De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek buiten beschouwing worden gelaten, zijn 
70 x 55 cm, 75 x 55 cm en 60 x 45 cm de meest voorkomende afmetingen. De grotendeels 
door Joos van Cleve uitgevoerde werken met De geboorte van Christus (Wenen), Maria en Kind 
(Wenen) en de Linsky-Madonna (New York) meten elk 75 x 55 cm en De geboorte in een 
particuliere collectie (Italië) en De rust op de vlucht naar Egypte (Brussel) zijn geschilderd op 
een paneel van 70 x 55 cm.512 Hoewel aan de hand van deze gegevens zou kunnen worden 
verondersteld dat de afmetingen 75 x 55 cm en 70 x 55 cm populair waren bij de meester 
Joos van Cleve, is dit niet met zekerheid te zeggen. Vijf van de twaalf werken op het 
formaat 75 x 55 cm en 70 x 55 cm behoren immers wederom tot een kopiereeks.513  
 
 
4.2. Het gebruik van reproductiemethoden 
 
Zoals opgemerkt in onderdeel 2.2. kunnen reproductiekartons, ook wel patronen 
genoemd, naast prenten en tekeningen worden beschouwd als modellen bij de 
vervaardiging van schilderijen. In het veertiende-eeuwse handboek voor de schilder van de 
Italiaan Cennino Ceninni staat beschreven hoe kunstenaars hun voorbeelden op ware 
grootte konden naschilderen. Hij behandelde uitgebreid de manier waarop een model op 
1:1 formaat kon worden gemaakt aan de hand van transparant calqueerpapier: ‘Als je een 
hoofd of een figuur of een halve figuur van de hand van de grote meesters wilt kopiëren 
omdat je ze mooi vindt, en de grote lijnen juist over wilt nemen van papier, paneel of een 
muur, moet je het calqueerpapier over de figuur of tekening plaatsen en het op 4 
hoekpunten netjes bevestigen met een beetje rode of groene was. Vanwege de 
doorzichtigheid van het calqueerpapier schijnt de onderliggende figuur onmiddellijk door, 
in die vorm en op zulk een wijze dat je ze duidelijk ziet. Dan neem je ofwel een zeer fijn 
gesneden pen ofwel een fijn penseel van fijne hermelijn, en kun je de omlijningen en 
accenten van de onderliggende tekening met inkt aangeven en in het algemeen de 
schaduwen invullen (…)’.514 

Waarschijnlijk gebruikte Joos van Cleve deze methode om zowel composities van 
andere meesters te kunnen reproduceren alsmede voor de vervaardiging van modelkartons 
voor de herhaling van eigen inventies. Van Cleves compositie met Christus en Johannes de 
Doper als kinderen werd vervaardigd naar een Italiaans voorbeeld. Hoewel Leonardo da 
Vinci de mogelijke inventor was van deze voorstelling, is er geen origineel van zijn hand 
bewaard gebleven.515 Er zijn echter twee tekeningen en enkele Italiaanse schilderijen, 
                                                           

512 Het paneel met De rust tijdens de vlucht naar Egypte meet 55 x 70 cm.  
513 Drie werken die behoren tot de kopiereeks met Maria en Kind met kersen en twee tot De 
boetvaardige Hiëronymus zijn geschilderd op het formaat 75 x 55 cm of 70 x 55 cm. 
514 Cennini (editie 2002), pp. 54-56. 
515 Marlier 1967.  
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waarop Christus en Johannes als kinderen zijn afgebeeld, die in verband kunnen worden 
gebracht met Da Vinci en zijn atelier.516 Bernardino Luini (ca. 1480-werkzaam tot ca. 
1532), één van de belangrijkste navolgers van Leonardo da Vinci in Lombardije schilderde 
de twee kussende kinderen. Hij integreerde Christus en Johannes in een voorstelling met 
De Heilige Familie (Madrid, Museo del Prado).517 De kinderen zijn op dit paneel (van een 
rechthoekig staand formaat) op de voorgrond vereeuwigd. De Maagd staat achter hen en 
rechts van haar is Jozef afgebeeld. De houding van de omhelzende Christus en Johannes 
vertoont veel gelijkenissen met de composities uit Joos van Cleves atelier, maar is niet 
exact gelijk.518 In de collectie van Hampton Court bevindt zich een schilderij, waarvan 
wordt verondersteld dat het een kopie is naar het mogelijke originele werk van Leonardo 
da Vinci. Het wordt toegeschreven aan één van Leonardo’s leerlingen, Marco d’Oggiono 
(ca. 1475/1477-1530). De houding en tevens de contouren van de figuren op het paneel in 
Hampton Court en de schilderijen toegeschreven aan Joos van Cleve zijn gelijk.519 Mogelijk 
zag Joos van Cleve het originele schilderij van Leonardo, het paneel van Marco d’Oggiono 
of een exacte kopie naar één van deze werken, waarvan hij een model op ware grootte 
maakte (zoals beschreven door Cennini). Vervolgens gebruikte hij dit model als patroon in 
zijn eigen atelier om de compositie met Christus en Johannes als kinderen te reproduceren.  

Composities konden worden overgebracht op het paneel door middel van een 
doorgeprikt karton of een doordrukkarton. Joos van Cleve paste beide 
reproductiemethoden toe. Op basis van het IRR-onderzoek kan met enige voorzichtigheid 
worden verondersteld dat de kunstenaar in het begin van zijn carrière met name gebruik 
maakte van het ponsiefkarton; terwijl in de latere kopiereeksen de traceermethode de 
voorkeur lijkt te hebben gehad.520 De reproductiemethoden en bijhorende composities 
worden hieronder in chronologische volgorde behandeld. De chronologie is hierbij 
gebaseerd op zowel stilistische als dendrochronologische gegevens (zie tevens hoofdstuk 
5). 

                                                           

516 De twee tekeningen bevinden zich in de Royal Library, Windsor Castle (inv. 12564) en in het 
British Museum (schetsen voor de Heilige Anna-kartons). Zie onder meer: Hecht 1981, p. 227 en 
Clark 1968-1969, p. 107. 
517 Het late werk van Joos van Cleve wordt sterk beïnvloed door deze Italiaanse kunstenaar, 
Bernardino Luini.  
518 Johannes raakt in het schilderij van Luini niet de wang van Christus aan, zoals wel het geval is in 
de versies toegeschreven aan Joos van Cleve. Christus’ rechterhand rust in het schilderij van Luini 
niet op de bovenarm van Johannes, maar lijkt deze te ondersteunen. De rechterhand van Johannes 
op de schouder van Christus geschilderd door Luini is in de panelen uit Van Cleves atelier afwezig. 
Ook de houding van de voeten verschilt en de buik van Christus in Bernardino Luini’s versie is 
dikker en vleziger. 
519 Met dank aan Martha Wolff voor deze informatie. Zij maakte een tracering op folie van het 
werk dat zij vergeleek met de versie in Chicago. Op 14 oktober 2005 werd het schilderij van Marco 
d’Oggiono tezamen met Margreet Wolters bestudeerd met het blote oog in de tentoonstelling 
Dames met klasse, Margareta van York, Margareta van Oostenrijk in Mechelen, Lamot.  
520 Aangezien een geponseerde ondertekening vaak in een tweede fase werd overgetrokken kunnen 
de puntjes zijn verdwenen en kan de ondertekening het uiterlijk hebben van een getraceerde 
ondertekening. Vandaar dat de stelling slechts als hypothese kan worden gepresenteerd. 
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4.2.1. Doorgeprikt karton 
 
Van de meer dan dertig werken met De Heilige Familie die zijn toegeschreven aan Joos van 
Cleve en zijn atelier, werden zeven versies onderzocht met IRR.521 In twee panelen, de één 
in Houston en de andere in de Blumenthal-collectie in New York (Metropolitan Museum 
of Art) werd een ondertekening geregistreerd die door middel van een doorgeprikt karton 
was overgebracht. Bij deze zogenaamde ponsiefmethode werden de contourlijnen van een 
modeltekening en een onderliggend tweede blad papier (karton) doorgeprikt. Het 
doorgeprikte karton diende als patroon bij de reproductie van de compositie en werd op 
het paneel gelegd, dat reeds was voorzien van een lichte (witte) grondering. Door de 
gaatjes van het karton werd houtskoolpoeder geklopt, waardoor een afdruk van zwarte 
puntjes op het paneel verscheen (afb. 83). Deze ponsiefpunten werden vaak verbonden, 
waardoor zij in een aantal werken mogelijk niet meer als zodanig herkenbaar zijn. 
Bovendien hechtte het koolstofpoeder zich moeilijk aan de grondering wanneer deze reeds 
droog was en werden de ponsiefpunten tijdens het schilderen in veel gevallen 
weggeveegd.522 Enkel als de grondlaag nog nat was of wederom vochtig was gemaakt, is de 
aanhechting van de koolstofresten goed.  

In het schilderij met De Heilige Familie in Houston werden de ponsiefpunten 
verbonden. De digitale IRR-montage van Maria’s rechterhand toont een korrelige en 
enigszins schokkerige uitziende contourlijn voor de vingers (afb. 84). In de lijn tussen de 
duim en wijsvinger wijkt de verbindingslijn gedeeltelijk af van de puntjes, die zijn 
overgebracht met behulp van het doorgeprikte karton. Hier zijn de individuele punten dan 
ook goed zichtbaar. De ponsiefpunten in De Heilige Familie in de Blumenthal-collectie in 
New York (Metropolitan Museum of Art) werden niet verbonden. Tijdens het IRR-
onderzoek was ieder puntje dan ook goed te onderscheiden. Aangezien in beide werken 
(Houston en New York) de ponsiefpunten nog zichtbaar zijn voor het oog van de IRR-
camera, kan men concluderen dat bij het overbrengen van de composities de grondering 
mogelijk vochtig was, waardoor de aanhechting van de houtskoolpoeder goed was.  

Zoals behandeld in onderdeel 3.1, bestaan er diverse variaties op het thema met De 
Heilige Familie. Zo is de positie van de hand van de Maagd en de houding van het Kind 
vaak verschillend. Ook de afstand tussen de drie figuren, Maria, Christus en Jozef, varieert 
onderling. Bij de bestudering van de tracering op transparantfolie van het schilderij in 
Houston en die van Sint-Petersburg is het duidelijk dat Jozef in tegenstelling tot Maria en 
Kind is verplaatst (afb. 85). Mogelijk bracht de kunstenaar eerst de contouren van de 
Maagd en Christus aan en verschoof hij toen het karton om vervolgens Jozefs gestalte aan 
te brengen. In dit voorbeeld is de verschuiving te groot om het resultaat te zijn van een 
grafische vertekening van de in het onderzoek gebruikte foto’s. Een andere verklaring van 
de verschuiving kan het gebruik van afzonderlijke kartons zijn. Door de gebruikte 
werkmethode was het voor Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers mogelijk om 
composities op een eenvoudige manier te variëren. Het overeenkomen van de hoofden 
van Maria en Jozef op de verschillende versies, maar op verschillende afstand van elkaar, 
lijkt het gebruik van afzonderlijke kartons te bevestigen. 

                                                           

521 Schilderijen met de Heilige Familie onderzocht met IRR: Houston, Museum of Fine Arts; 
Blumenthal-collectie (The Metropolitan Museum of Art, New York); Robert Lehman-collectie 
(The Metropolitan Museum of Art, New York); Friedsam-collectie (The Metropolitan Museum of 
Art, New York); Chicago, Institute of Art; Gent, Museum voor Schone Kunsten; Italië, privé-
collectie (Balbi). Zie Bijlage 1. Lijst met onderzochte werken. Van de versies in Londen, The National 
Gallery en Helsinski, Sinebrychoff Art Museum zijn tevens IR-foto’s gemaakt (archief Ainsworth).  
522 Over de fixatie van ponsiefpunten: Hiller von Gärtringen 2003; Bambach 1999; Currie 2003; 
Smeets 2002. 
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Ondanks dat de contourlijnen van de figuren op verschillende versies van De 
Heilige Familie gelijk zijn, kon in slechts twee van de zeven onderzochte werken puntjes 
worden geregistreerd als resultaat van het gebruik van een doorgeprikt karton. In twee 
andere versies, beide in New York (Metropolitan Museum of Art) kon geen ondertekening 
zichtbaar worden gemaakt, hetgeen opmerkelijk is aangezien het overgrote deel van de 
schilderijen dat is toegeschreven aan Van Cleves werkplaats een duidelijk waarneembare 
ondertekening registreert.523 Uit het onderzoek met traceringen op transparant folie blijkt, 
dat de contourlijnen van de drie figuren op deze twee Heilige Familie’s (in New York) wel 
overeenkomen met andere identieke versies uit de werkplaats. Vandaar dat ook deze twee 
schilderijen mijns inziens werden vervaardigd met behulp van een reproductiekarton. 
Misschien zijn de puntjes van het doorgeprikte karton tijdens het schilderproces 
weggeveegd of werden de contourlijnen in verf dermate nauwkeurig nagevolgd, dat de 
ondertekening nu niet meer zichtbaar is voor het oog van de IRR-camera. 

Het onderzoek met IRR naar de versies in Chicago (Institute of Art) en een 
particuliere verzameling in Italië bracht een summiere ondertekening aan het licht die 
hoofdzakelijk bestaat uit schematisch aangebrachte contourlijnen.524 Of hier sprake is van 
een ondertekening die werd overgebracht door middel van een doorgeprikt karton, waarbij 
de punten werden verbonden, of een doordrukkarton is onbekend, maar lijkt aannemelijk. 
Uit het onderzoek met behulp van de traceringen op transparantfolie blijkt immers dat de 
contourlijnen van de figuren wederom overeenkomen met andere versies. De versie in 
Gent (Museum voor Schone Kunsten) is afwijkend wat betreft de compositie en het 
formaat. De ondertekening werd niet overgebracht door middel van een karton en bestaat 
uit een enkele schetsmatige contourlijnen en arceringen voor schaduw en volume. 
Ondanks de slechte staat waarin het paneel verkeert, kan worden vastgesteld dat de 
subtiele schildertechniek veel overeenkomsten vertoont met Joos van Cleves 
werkplaatsroutine. Vandaar dat dit werk kan worden beschouwd als een vrije kopie van 
een ateliermedewerker naar één van de meer gestandaardiseerde versies van De Heilige 
Familie. 
 
 
4.2.2. Traceerkarton 
 
Rust tijdens de vlucht naar Egypte  
Van de compositie met De rust tijdens de vlucht naar Egypte zijn maar twee versies bekend, die 
beide werden onderzocht met IRR. Het ene paneel mogelijk van de hand van Joos van 
Cleve bevindt zich in Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), het 
andere –een werkplaatskopie- in München (Alte Pinakothek). De verflagen van het paneel 
in Brussel werden tijdens het onderzoek met IRR vrij transparant en de ondertekening kon 
eenvoudig worden geregistreerd. De ondertekening van Maria en Kind is gemaakt met 
behulp van een doordrukkarton. Bij deze methode werd de modeltekening of het 
onderliggende, tweede blad papier aan de achterzijde voorzien van houtskool.525 Het 
karton werd op een geprepareerde paneel gelegd en vervolgens werden de contourlijnen 
van de modeltekening overgetrokken met een scherp voorwerp. Hierdoor verscheen op 
het paneel een afdruk in houtskool. Een ondertekening die tot stand is gekomen met deze 
traceermethode bestaat over het algemeen enkel uit contourlijnen, die heel direct zijn 
opgezet en nauwkeurig zijn nagevolgd in het verfoppervlak (afb. 86-87). De lijnen zijn 
                                                           

523 De Heilige Familie in de Robert Lehman-collectie en de Friedsam-collectie (New York, 
Metropolitan Museum of Art). 
524 Zie voor uitvoerdende onderzoekers en gebruikte apparatuur: Bijlage 1. 
525 Door het gebruik van een dergelijk tussenvel bleef het originele modelkarton aan de achterzijde 
schoon.  
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trefzeker en op meerdere plaatsen onderbroken. Het is immers onmogelijk om lange lijnen 
en ingewikkelde vormen in de compositie in één handeling over te trekken. De kunstenaar 
moet af en toe zijn hand van het patroon hebben gehaald om het overzicht van de gehele 
compositie te behouden. Bovendien is het eveneens mogelijk dat de schilder het 
modelkarton tussentijds af en toe van het paneel haalde om te zien of alle lijnen reeds 
waren overgebracht. Hierdoor kunnen kleine verschuivingen in de compositie ontstaan. 
Zoals Faries aantoonde voor het schilderij met Maria en Kind met anjer in Cincinnati  
(Cincinnati Art Museum) werd in sommige gevallen de eerste, veelal lichtgrijs 
registrerende, afdruk van het traceerkarton op het paneel overgetrokken waardoor er een 
duidelijker beeld werd gevormd van de te schilderen compositie.526 Het karakteristieke 
beeld van de getraceerde afdruk kan hierdoor verloren gaan, met name wanneer de 
kunstenaar de lijnen natrok met een penseel en een vloeibaar medium.  

Op het schilderij met De rust tijdens de vlucht naar Egypte in Brussel bestaat de 
ondertekening enkel uit contourlijnen in een droog materiaal, die heel direct zijn opgezet 
en grotendeels zijn nagevolgd in het verfoppervlak (afb. 86-87). De lijnen zijn trefzeker en 
op meerdere plaatsen onderbroken, zoals waarneembaar in de linkerhand van de Maagd. 
Het schematische karakter van de lay-out is met name zichtbaar in het gezicht van Maria 
en de plooien van haar gewaad. Haar ogen, neus en mond zijn summier aangeduid en op 
het voorhoofd werd de haargrens gecreëerd door middel van enkele boogjes. De lange 
lijnen voor de plooien van het gewaad zijn in verf iets verschoven, waardoor er in de 
digitale IRR-montage sprake lijkt te zijn van dubbele contouren (afb. 87). De 
ondertekening van het paneel in München is in tegenstelling tot het Brusselse werk 
moeilijker te registreren.527 Dit kan wellicht worden verklaard aan de hand van de 
verflagen, die dikker zijn aangebracht dan op het paneel in Brussel. Daarbij werd in de 
schaduwpartijen gebruik gemaakt van zwarte verf, waardoor de ondertekening hier 
onzichtbaar blijft voor het oog van de IRR-camera. In de handen van de Maagd en enkele 
plooien van haar jurk zijn echter trefzekere, maar lichtgrijs registrerende, contourlijnen 
waarneembaar, die het gebruik van een karton doen vermoeden. Indien de traceringen op 
folie van de figuren van de schilderijen in Brussel en München over elkaar worden gelegd, 
blijkt dat deze overeenkomen.528 Vandaar dat de twee werken, ondanks dat zij door twee 
verschillende handen werden geschilderd, waarschijnlijk tot stand kwamen in hetzelfde 
atelier en met behulp van hetzelfde model. Opmerkelijk is dat de contouren van Maria’s 
gewaad in het paneel in München evenals in het schilderij in Brussel op sommige plaatsen 
zijn verschoven. Daarbij heeft de kunstenaar verantwoordelijk voor het paneel in München 
tevens korte gebogen arceringen in de fase van de ondertekening aangebracht in de 
plooien.  

Opmerkelijk is dat er slechts twee versies van De rust tijdens de vlucht naar Egypte 
bewaard zijn gebleven. Het gebruik van een karton voor de schilderijen in Brussel en 
München doet echter vermoeden dat er wellicht meerdere kopieën van de compositie in de 
werkplaats werden vervaardigd. Een traceer- of doorgeprikt karton werd niet altijd enkel 
voor de productie van kopiereeksen gebruikt. Zo paste Hans Holbein (1497/1498-1543) 
reproductiemethoden toe bij de vervaardiging van zijn portretten.529 Nadat hij zijn 
opdrachtgevers naar het leven op papier had vereeuwigd, gebruikte hij deze schetsen als 

                                                           

526 Faries in Dunbar 2005, p. 286 
527 IRR-onderzoek werd uitgevoerd door de Alte Pinakothek (2003). Zie Bijlage 1.   
528 De kunstenaar lijkt een paneel van bijna gelijke afmetingen te hebben gedraaid. De afmetingen 
van het paneel in München zijn 60,5 x 46 cm; het Brusselse schilderij 54 x 67,5 cm. Het schilderij 
in München is aan de korte zijde circa 8 cm en aan de lange zijde circa 7 cm kleiner dan het werk in 
Brussel. 
529 De Haag 2003, cat. nr. III, p. 56. De tekening met het portret van Thomas Moore werd 
doorgeprikt 
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patroon om ze over te brengen op het paneel. In het geval van Joos van Cleve zijn echter 
geen voorbeelden bekend van het eenmalig overbrengen van een compositie door middel 
van een karton. Hoewel er wellicht meer dan twee versies van De rust tijdens de vlucht naar 
Egypte in het atelier van Van Cleve zijn vervaardigd, moet worden benadrukt dat het lage 
aantal wellicht eveneens kan worden verklaard vanuit een economisch oogpunt. Zoals 
reeds opgemerkt, vonden aan het begin van de zestiende eeuw veel veranderingen plaats 
op het gebied van de kunsthandel en moesten schilders marktstrategieën ontwikkelen om 
hun producten aan de man te brengen. Kunstenaars richtten zich steeds vaker op bepaalde 
segmenten van de markt. Joos van Cleve en zijn medewerkers schilderden in de jaren 
1511-1520, waarin mogelijk ook De rust tijdens de vlucht naar Egypte tot stand kwam met 
name Heilige Familiescènes. Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat op het moment dat de 
landschapschilder Joachim Patenir zich in 1515 inschreef als vrijmeester bij het Antwerpse 
Sint-Lucasgilde, hij direct de gehele landschapsmarkt zal hebben gemonopoliseerd, is het 
wellicht mogelijk dat Joos van Cleves afzet van landschapsvoorstellingen (zoals de werken 
in Brussel en München) geleidelijk afnam. Patenir was immers bekend om zijn 
landschappen en het lijkt dan ook waarschijnlijk dat klanten die waren geïnteresseerd in dit 
soort schilderijen naar zijn atelier gingen in plaats naar dat van Joos van Cleve. Of 
kunstenaars er bewust voor kozen om zich tot een niche te beperken of dat een dergelijke 
specialisatie tot stand kwam door omstandigheden is onduidelijk, maar lijkt nauw te zijn 
gerelateerd. 
 
Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Van de compositie met Christus en Johannes de Doper als kinderen werden vijf versies uit het 
atelier van Joos van Cleve onderzocht met IRR (afb. 88-91).530 De ondertekening voor de 
figuren van de exacte kopieën in Brussel en Chicago is gemaakt met behulp van een 
traceerkarton. In het Brusselse schilderij zijn de ondertekende lijnen die de vorm van 
Christus’ rechterhand aanduiden typerend voor het gebruik van een karton: de harde lijnen 
zijn onderbroken en schematisch van opzet (afb. 90). In de linkervoet van Johannes zijn, 
zoals ook bij Maria en Kind met anjer in Cincinnati, twee ondertekenstadia waarneembaar. 
De eerste afdruk van het karton in een lichtere tint en werd in het tweede stadium mogelijk 
overgetrokken om op deze wijze de compositie duidelijker leesbaar te maken. De 
lichtgrijze kaaklijn van Johannes is mogelijk van de eerste afdruk van het karton (afb. 90). 
Deze werd niet overtrokken in de tweede ondertekenfase, waardoor deze lijn minder goed 
zichtbaar is. Ook de ondertekening in de figuren van Christus en Johannes op het paneel 
in Chicago wordt gekenmerkt door schematische en trefzekere contourlijnen en is het 
resultaat van het gebruik van een karton. Opmerkelijk is dat de architectuur, draperieën en 
het kussen in beide versies schetsmatiger zijn voorbereid in de fase van de ondertekening. 
Met name het schilderij in Chicago laat in deze elementen een zeer losse opzet zien (afb. 
91). De rode doek die boven de Christus en Johannes hangt, was in het paneel in Chicago 
anders gepland. In plaats van de gerealiseerde strakgespannen doek was een loshangende 
gordijn voorbereid met aan de linkerkant een knoop van gekreukte stof. In het midden van 
de voorstelling boven het hoofd van Johannes is een cirkel geschetst, die mogelijk een 
aureool met een duif moest voorstellen. Deze aureool werd in het verfoppervlak 
achterwege gelaten. Ook de architectonische elementen in het paneel in Brussel zijn 
schetsmatiger voorbereid dan de figuren, maar er werd niet gezocht naar de juiste vorm 
zoals in de versie in Chicago. Vandaar dat kan worden vastgesteld dat de gehele compositie 

                                                           

530 Chicago, Brussel, Weimar, Den Haag, Sotheby’s New York en Duitse particuliere verzameling. 
Bovendien werd er een zeventiende-eeuwse kopie onderzocht (Palermo).  
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inclusief het architectonisch kader bij de vervaardiging van het werk in Brussel reeds 
bekend was en naar alle waarschijnlijkheid een herhaling is van het schilderij in Chicago.531  

Ook bij de identieke versies in Den Haag en Weimar, beide vervaardigd in het 
atelier van Joos van Cleve, is een dergelijke fasering aan te brengen. De ondertekening in 
het werk in Den Haag is moeilijk zichtbaar.532 Slechts enkele fijne contourlijnen zijn 
waarneembaar in de figuren. Opvallend zijn de stralen die rond het hoofd van Christus zijn 
ondertekend en niet zijn uitgevoerd.533 Hierdoor werd de identificatie van de linkerfiguur 
met Christus duidelijk. De veranderingen in het architectonisch kader op het paneel in Den 
Haag geven uitsluitsel over welke versie eerst werd vervaardigd. De gebogen architectuur 
in de bovenhoeken van het Haagse schilderij is anders voorbereid dan uiteindelijk werd 
gerealiseerd.534 Bovendien zijn eveneens in verf de nodige veranderingen aangebracht in 
architectonische ruimte waarbinnen de omhelzende kinderen zijn geplaatst. De 
architectuur was in de eerdere schilderfase eenvoudiger. In de versie in Weimar kon geen 
ondertekening zichtbaar worden gemaakt. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard aan de 
hand van de aanwezigheid van een imprimatura.535 Deze grijze tussenlaag is met name 
zichtbaar in de lichamen van Christus en Johannes. De streken van een brede kwast 
worden zowel in IRR als op de röntgenfoto duidelijk geregistreerd.536 Zowel het onderzoek 
met IRR als de röntgenopname lieten geen veranderingen zien in het verfproces. Dit doet 
vermoeden dat het schilderij in Weimar naar het werk in Den Haag werd vervaardigd. Het 
onderzoek met traceringen op transparantfolie van de genoemde versies in Brussel, 
Chicago, Den Haag en Weimar toont aan dat in alle vier de gevallen de contourlijnen van 
de figuren exact overeenkomen. Vandaar dat ik vermoed dat ook de versie in Weimar 
totstandkwam met behulp van hetzelfde karton.       
 Het veelvuldig gebruik van een karton door verschillende ateliermedewerkers kan 
resulteren in ‘fouten’. Door slijtage van het karton konden sommige onderdelen moeilijk 
leesbaar worden of verkeerd worden geïnterpreteerd. Een voorbeeld hiervan is mogelijk de 
linkerhand van Christus die rust op de linkerschouder van Johannes. In de versie in Brussel 
bestaat deze hand uit een duim, een wijsvinger, middelvinger en ringvinger, en komt 
hiermee overeen met de Italiaanse versie van Marco d’Oggiono in Hampton Court. De 
vorm van deze hand is in getraceerde ondertekening onduidelijk en wordt in tegenstelling 
tot de andere lijnen niet exact nagevolgd in verf. De kunstenaar verantwoordelijk voor de 
versie in Brussel was mogelijk goed op de hoogte van het ‘origineel’, en wist hoe de hand 
eruit moest zien. Dit is echter niet het geval voor de versies in onder meer Den Haag, 
Weimar en Napels. Hierop is de hand incorrect weergegeven; er is geen duim meer 
zichtbaar is, maar enkel vier vingers. Mogelijk was het voor de schilders van deze versies 
niet duidelijk hoe de hand eruit moest zien en sloop deze afwijking erin tijdens het 
kopieerproces. Door de hoge kwaliteit van het schilderij in Brussel en de aanwezigheid van 
de duim staat dit werk mogelijk dichter bij het Italiaanse origineel. Ervan uitgaande dat 
                                                           

531 Het vaststellen van welke versie eerst werd geschilderd op basis van het onderzoek met IRR 
bleek ook succesvol bij de bestudering van de twee drieluiken met De aanbidding van de koningen in 
Detroit en Napels, zie Bijlage 1; Leeflang 2006b en Leeflang 2008 (verwacht). 
532 Traversi/ Wadum 1999. 
533 Afgebeeld in Traversi/ Wadum 1999. 
534 Wadum beschreef dat de florale motieven in de bovenhoeken tot stand waren gekomen door 
middel van een doorgeprikt karton. Nauwkeurige bestudering van de IRR-opnames doen mij 
echter concluderen dat dit slechts verfkloddertjes zijn en geen puntjes als gevolg van het gebruik 
van een ponsiefkarton. 
535 Op basis van de vermoedelijke grijze tussenlaag en het ontbreken of het niet te registeren van de 
ondertekening, zou men een totstandkoming buiten het atelier kunnen vermoeden. De 
schildertechniek alsmede het onderzoek met dendrochronologie lijken de vervaardiging door een 
werkplaatsassistent echter te bevestigen (zie ook hoofdstuk 5). 
536 Voor specificaties van de verschillende onderzoeken, zie Bijlage 1. 
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Joos van Cleve als hoofd van het atelier, ‘nieuwe’ composities bij zijn medewerkers 
introduceerde, staat deze versie ook dichter bij de eigenhandige kopie in de vorm van een 
schilderij, karton of tekening.     
 
Maria en Kind met kersen 
Een andere populaire compositie uit het atelier van Joos van Cleve is Maria en Kind met 
kersen. De voorstelling gaat evenals Christus en Johannes de Doper als kinderen mogelijk terug 
op een verloren gegaan paneel van Leonardo da Vinci. Friedländer schreef over de 
compositie: ‘In the best Netherlandish replicas, all the subsidiary features are Joos’s 
invention- the colourful architecture, the ornamentation, an apple on the ledge in the 
foreground, the landscape. The child, on the other hand, is borrowed, directly or indirectly. 
He is painted in the style of the Renaissance, and more particularly of Leonardo, and was 
greatly admired in the Netherlands, as something novel and modern.’537 Zoals de auteur 
terecht opmerkte, paste Joos van Cleve de oorspronkelijk Italiaanse compositie grotendeels 
aan, aan zijn eigen vocabulaire. De schilderijen met Maria en Kind met kersen zijn vaak goed 
herkenbaar als product uit Joos van Cleves atelier, hoewel de compositie ook veel 
navolging kende buiten het atelier en in het land van oorsprong. Van de meer dan 
vijfentwintig versies van het schilderij met Maria en Kind met kersen die in verband worden 
gebracht met Joos van Cleves atelier zijn vijf versies onderzocht met IRR. De panelen in 
Aken (Suermondt-Ludwig-Museum), Oldenburg (Landesmuseum) en de collectie van 
Hester Diamond in New York zijn karakteristieke producten uit de werkplaats van de 
meester. De twee versies in Antwerpen zijn wellicht, op basis van het onderzoek, buiten 
het atelier van Joos van Cleve te situeren en vertonen meer overeenkomsten met de 
mogelijke kopie naar het origineel van Leonardo door de Italiaanse kunstenaar Giovanni 
Pedrini, genaamd Giampietrino (1493- 1540).538  

Het schilderij met Maria en Kind met kersen in Aken wordt in de literatuur veelal als 
de best bewaard gebleven versie van deze kopiereeks beschouwd.539 Desalniettemin zijn 
Baldass, Friedländer en Hand van mening dat geen enkele versie van Maria en Kind met 
kersen, zelfs niet het werk in Aken, volledig eigenhandig door Joos van Cleve werd 
uitgevoerd.540 Aan het schilderij in Aken (en ook aan het werk in de collectie van Hester 
Diamond) werd echter zeer veel aandacht besteed. De wijze waarop in het werk in Aken 
met een zeer fijn penseel de individuele haren van Christus werden aangeduid, vertoont 
veel overeenkomsten Christus en Johannes de Doper als kinderen in Brussel. In beide werken 
werd niet enkel de bolling van een krul weergegeven, maar werd de volledige haarkrul met 
spiraalvormige lijnen verbeeld. Ook de zachte manier van schilderen, waarbij de 
schaduwen en blosjes op de wangen geleidelijk overgaan in de bleke huidskleur van het 
gelaat is onderdeel van Joos van Cleves werkplaatsroutine. Het paneel in Oldenburg is een 
bijna exacte kopie naar het werk in Aken. De kunstenaar heeft aan de linkerkant echter een 
boom toegevoegd, die in het werk in Aken ontbreekt. Daarnaast mist dit schilderij de 
subtiele schildertoets die voor het paneel te Aken zo bepalend is. De schaduwen van het 
schilderij in Oldenburg zijn donkerder en gaan minder geleidelijk over in de lichtere 
partijen. Verder zijn de haren van Christus met een minder fijn penseel geschilderd. 
Desalniettemin laat het schilderij een zelfde werkwijze zien en kan worden verondersteld 
dat het paneel in Oldenburg door een ateliermedewerker van Joos van Cleve werd 
vervaardigd.  

                                                           

537 Friedländer 1972, p. 29. 
538 De kunstenaar Giampietrino was werkzaam in Milaan tussen 1520 en 1540. 
539 Hand 2004, p. 95. Hand noemt tevens het werk in de collectie van Hester Diamond als één van 
de beste bewaard gebleven versies. Baldass en Friedländer kenden dit werk niet. 
540 Baldass 1925, cat. 94; Friedländer 1972, p. 63, no. 63a, pl. 78; Hand 2004, p. 95, cat. 112, p. 185. 
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De IRR-camera registreerde in Maria en Kind met kersen in Aken slechts in enkele 
gebieden fijne contourlijntjes. In het gezicht van de Maagd is een summiere contourlijn 
zichtbaar voor het haar, de kin en de neus. De appel in de rechter onderhoek van de 
compositie was eveneens aangeduid met een contour. Mogelijk werden alle hoofdvormen 
aangegeven met contourlijnen, maar zijn deze doordat ze in verf zeer nauwkeurig zijn 
nagevolgd niet meer goed zichtbaar. Ook de ondertekening van het paneel in Oldenburg 
bestaat uit enkele contourlijnen die moeilijk zichtbaar zijn te maken met IRR. De contour 
voor het hoofd van Christus en de krullende lijnen voor zijn haren zijn in Oldenburg in 
tegenstelling tot de overige lijnen vrij goed waarneembaar, ook de lippen en het oor zijn 
aangeduid met lijnen (afb. 92). Mogelijk werd de ondertekening van beide schilderijen 
(Aken en Oldenburg) aangebracht met behulp van een traceerkarton. De eerste, lichtgrijze, 
afdruk werd waarschijnlijk niet in een tweede ondertekenfase overgetrokken, zoals wel het 
geval bij Christus en Johannes de Doper als kinderen in Brussel. Bovendien komen de contouren 
van de figuren op de traceringen op folie van de panelen in Aken en Oldenburg exact 
overeen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat beide werken met behulp van hetzelfde karton 
zijn vervaardigd. 

Als de traceringen op transparantfolie van de versies in Aken en Oldenburg 
worden vergeleken met het schilderij in Antwerpen (inventarisnummer 463) zijn de 
contourlijnen wederom bijna gelijk. Het onderzoek met IRR naar de Antwerpse Maria en 
Kind met kersen toonde aan dat ook hier de figuren zijn overgebracht met behulp van een 
traceerkarton. In tegenstelling tot de werken in Aken en Oldenburg kon de ondertekening 
hier echter eenvoudig worden geregistreerd. De harde lijnen zijn schematisch en op 
meerdere plaatsen onderbroken (afb. 93). Opvallend is dat de ondertekende lijnen niet 
exact werden nagevolgd in verf. De vingers van de hand waarmee Maria haar Kind 
vasthoudt, zijn enigszins veranderd. De wijsvinger was in de ondertekening korter, de 
ringvinger langer en meer gestrekt en de pink was bijna één derde langer. Bovendien zijn er 
twee contourlijnen voor de kin van de Maagd. De uiteindelijk gerealiseerde kin volgt de 
binnenste lijn, waardoor Maria in het geschilderd oppervlak een kleine, spitsere kin heeft. 
Hoewel de contourlijnen van de figuren op de tracering op folie van de versie in 
Antwerpen bijna gelijk zijn aan de versies in Aken en Oldenburg, betekent dit niet dat het 
werk in het atelier van Joos van Cleve moet zijn vervaardigd. Het werk in Antwerpen is 
namelijk schildertechnisch van veel mindere kwaliteit, en toont een andere werkroutine. 
De bleke gezichten van de figuren zijn hard geschilderd. De donkere ogen en de scheiding 
tussen de lippen van Christus zijn met donkere verf geaccentueerd. De subtiele overgangen 
in kleur ontbreken volledig en ook de fijn geschilderde haren van Christus en Maria zijn in 
het werk in Antwerpen afwezig. De andere uitstraling en afwijkende schildertechniek doen 
vermoeden dat het werk buiten het atelier van Joos van Cleve werd vervaardigd. Het 
veelvuldig toevoegen van zwarte verf in de schaduwpartijen zou een aanwijzing kunnen 
zijn dat het werk later en misschien zelfs na de dood van Joos van Cleves werd geschilderd. 
Misschien kwam het Antwerpse schilderij met Maria en Kind met kersen tot stand in het 
atelier van Cornelis van Cleve en was één van Joos van Cleves voormalige medewerkers 
verantwoordelijk voor de vervaardiging. Zoals reeds werd gesuggereerd in het eerste 
hoofdstuk werd de productie van populaire composities immers naar aller waarschijnlijk 
voortgezet onder de leiding van Cornelis van Cleve. Dit zou een verklaring kunnen zijn 
voor het overeenkomen van het gebruikte karton en het meer Italiaanse karakter van het 
schilderij. In de werken die worden toegeschreven aan Cornelis van Cleve lijkt immers 
rond 1550 een omslag te hebben plaatsgevonden. Hoewel Cornelis na de dood van zijn 
vader in 1540/1541 in eerste instantie de traditie van zijn vader voorzette, begon hij rond 
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1550 de composities te italianiseren, mogelijk om op deze wijze te voldoen aan de vraag 
van de consument.541 
 
 
4.2.3. Maria en Kind met Joachim en Anna en het gebruik van een kwadraatnet 
 
Van de compositie met Maria en Kind met Joachim en Anna zijn vijf versies bekend.542 In deze 
voorstelling is op verschillende manieren variatie aangebracht. Hoewel de twee versies in 
Parijs op een groter paneel zijn geschilderd dan het schilderij in een particuliere collectie in 
de Verenigde Staten, zijn de figuren op het laatst genoemde veel groter dan de versies in 
het Musée de la Médecine en Musée des Art Décoratifs in Parijs. Een reconstructie aan de 
hand van traceringen op transparant folie toont aan dat de panelen met Maria en Kind met 
Joachim en Anna in Parijs en de Verenigde Staten echter wel proportioneel overeen komen 
(afb. 94).543 Hierbij dient men zich af te vragen hoe dit mogelijk is. In de zestiende eeuw 
werd gebruik gemaakt van een kwadraatnet om voorstellingen te vergroten (of te 
verkleinen). Bij deze methode werd een modeltekening voorzien van een raster van 
horizontale en verticale lijnen (1:1). Op het paneel werd vervolgens eveneens een kwadraat 
aangebracht, maar dan groter, bijvoorbeeld 2:2. Door elke keer enkel een klein vlak van de 
voorstelling over te nemen, kon op een eenvoudige wijze de gehele compositie worden 
overgebracht en was het mogelijk de juiste proporties te behouden. Tijdens het onderzoek 
met IRR naar het Obervellach-altaarstuk van Jan van Scorel (1495-1562) en Maria en Kind met 
musicerende engelen van Jacob Cornelisz van Oostsanen (1470-1533) in Rotterdam (Museum 
Boymans van Beuningen) werd een kwadraatnet in de fase van de ondertekening op het 
paneel geregistreerd.544 Het IRR-onderzoek van het paneel met Maria en Kind met Joachim en 
Anna uit Joos van Cleves atelier in een particuliere collectie in de Verenigde Staten 
vertoonde echter geen sporen van een kwadraatnet. Er kwam echter wel een andere 
methode aan het licht. De figuren op het paneel werden namelijk overgebracht door 
middel van een traceerkarton.545 Vandaar dat men zou kunnen veronderstellen dat de 
kunstenaar de kleine modeltekening, die als voorbeeld diende voor de versies in Parijs, 
waarschijnlijk heeft vergroot en deze vervolgens heeft gebruikt als traceerkarton om de 
compositie over te brengen.  

Hoewel Friedländer het schilderij in de Verenigde Staten beschouwde als het 
mogelijke origineel in de reeks wordt deze veronderstelling niet bevestigd door de 
ondertekening. Hoewel ook Joos van Cleve zelf een modelkarton kan hebben gebruikt 
voor de herhaling van de compositie, zijn de figuren van Maria en Kind schildertechnisch 
te zwak om ze aan de meester toe te schrijven. Joachim en Anna zijn van hogere kwaliteit 
en vertonen meer overeenkomsten met Van Cleves eigenhandige werk, maar missen de 
souplesse waarmee de kunstenaar zijn figuren weergaf (afb. 95). Vandaar dat het paneel uit 

                                                           

541 De werken met Maria en Kind met kersen in München en De Heilige Familie met Elisabeth en Johannes 
deDoper in Brugge getuigen van Cornelis’ voorkeur voor de meer Italiaanse voorstellingen.  
542 De vijf versies van Maria en Kind met Joachim en Anna bevinden zich in een particuliere 
collectie in de Verenigde Staten; in Poznan (Muzeum Narodowe); in Parijs (Musée de la Médecine); 
in Parijs (Musée des Art Décoratifs) en in Herdringen (Fürstenberg-Herdringen-collectie): Hand 
2004, cat. 108-108.5. 
543 Deze methode werd eveneens toegepast door Faries voor het onderzoek naar de herhaalde 
compositie met Maria en Kind door Jan van Scorel en zijn atelier. Ook hier bleek de kunstenaar en 
zijn medewerkers gebruik te hebben gemaakt van een kwadraatnet om de figuren om te zetten naar 
een ander formaat (Faries in Faries/ Helmus 2000, pp. 15-16). 
544 Faries in Faries/ Helmus 2000, pp. 15-16; Faries 1975. 
545 Met dank aan Katie Luber voor die mij de mogelijkheid gaf het schilderij en de IRR-montages te 
bestuderen (oktober 2001). 
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de Amerikaanse privé-collectie kan worden beschouwd als een atelierstuk, dat mogelijk 
werd vervaardigd door ten minste twee verschillende werkplaatsmedewerkers. Joachim en 
Anna zijn in dat geval het product van een meer getalenteerde leerling of assistent, dan 
degene die Maria en Kind schilderde. Ook de kunstenaar die verantwoordelijk was voor 
het paneel met Maria en Kind met Joachim en Anna uit Poznan heeft het eigenhandige werk 
van Joos van Cleve nauwkeurig bestudeerd. Hij maakte gebruik van hetzelfde kleurenpalet 
met veel pasteltinten. Maria heeft een bleek en vlak gezicht met een licht roze blos op haar 
wangen (afb. 96) en is goed te vergelijken met het door Joos van Cleve eigenhandig 
vervaardigde werk met Maria met slapend Kind in Praag (Kasteel Collectie). Ook aan het 
lichtblauwe gewaad met gele brokaatversieringen is veel aandacht besteed. Desondanks is 
dit werk, hetzij van een hogere kwaliteit evenals het paneel uit de Verenigde Staten een 
voorbeeld van een werkplaatsproduct.  

De beide schilderijen in Parijs zijn hoogstwaarschijnlijk door één hand vervaardigd 
en kunnen worden toegeschreven aan de door Friedländer in het leven geroepen Imitator 
A (afb. 6-7). Eén van de kenmerkende aspecten van deze kunstenaar zijn de zwarte ogen 
van de figuren. Bovendien werd er het veelvuldig gebruik gemaakt van donkere kleuren. In 
de schaduwpartijen werd zwarte verf toegevoegd en zowel de figuren als architectonische 
elementen worden omkaderd door donkere contouren.  
 
 
4.3. Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van zesentachtig werken, die met IRR werden 
onderzocht en zijn toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers, 
betrokken. De bestudeerde groep schilderijen bestaat uit twee panelen met een historisch 
onderwerp (afgerond 2 %), zes vorstenportretten (afgerond 7 %), elf burgerportretten 
(afgerond 13 %), achtentwintig voorstellingen uit het Nieuwe Testament (afgerond 33 %) 
en negenendertig devotiestukken (afgerond 45 %), zoals bijvoorbeeld Christus en Johannes de 
Doper als kinderen.546 Bijna al de werken die tot de kopiereeksen van een bepaalde 
compositie behoren zijn devotiestukken. Bij benadering komen de genoemde percentages 
overeen met de typeverdeling in de ruim driehonderd werken toegeschreven aan Joos van 
Cleve en zijn atelier. 547 Zo is circa 45 % van het gehele oeuvre, maar ook 45 % van de 
onderzochte schilderijen een devotiestuk. Vandaar dat de groep met IRR onderzochte 
werken als representatief kan worden beschouwd voor het gehele toegeschreven oeuvre. 
Een soortgelijk fenomeen, waarbij de aanwezigheid van devotiestukken en scènes van het 
Nieuwe Testament overheerst, is waarneembaar in de Antwerpse confiscatie-inventarissen 
van de periode 1532-1535 en 1540-1542. De devotiestukken zijn tezamen met scènes van 
het Nieuwe Testament het meest prominent aanwezig (samen circa 50%).548 De bewaard 
gebleven schilderijen die aan Van Cleve worden toegeschreven, lijken bij benadering 
overeen te komen met de verhouding van typeverdeling in de eigentijdse Antwerpse 

                                                           

546 Zie Bijlage 1. De percentages zijn op twee verschillende tijdstippen tijdens dit onderzoek 
vastgesteld. De resultaten van achtenzestig werken werden op 20 juni 2002 gepresenteerd op het 
congres The Brueghel Enterprises in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in 
Brussel. Nadat er in 2003 zesentachtig schilderijen waren onderzocht met IRR werden de 
percentages opnieuw berekend (gepubliceerd: Leeflang 2003b). De conclusies bleven gelijk.  
547 De groep toegeschreven werken is een tabel met alle werken die zijn opgenomen in Friedländer 
(1972), werken in de mappen van het RKD en het KIK, en enkele werken die ik tijdens het 
onderzoek ben tegen gekomen en die niet in de drie bronnen voorkomen. 
548 Martens/ Peeters 2001, p. 884 en grafiek 10, p. 894. De auteurs hebben voor dit artikel gebruik 
gemaakt van de juridische inventarissen van de Vierschaar (Stadsarchief, Antwerpen), V 255 (185 
folio’s), V256 (130 folio’s), V 257 (tot aan fol. 90). 
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collecties. Hieruit kan onder andere worden geconcludeerd dat Joos van Cleve en zijn 
medewerkers inspeelden op de wensen van de consument.   

Joos van Cleve organiseerde zijn atelier op een zeer effectieve wijze.549 Hij leidde 
ten minste vijf leerlingen op, waarvan er drie hun opleiding begonnen in de tweede helft 
van de jaren 1530 (zie hoofdstuk 1, grafiek 1). Een groot aantal van de serieproducten, 
zoals Maria en Kind met kersen zijn eveneens in deze periode tot stand gekomen. Friedländer 
en Hand veronderstellen dat deze schilderijen zijn gemaakt rond 1535.550 Ook het 
dendrochronologische onderzoek door Peter Klein naar de werken met Maria en Kind met 
kersen uit de groep Joos van Cleve lijkt deze bewering te ondersteunen. De kunstenaar en 
zijn atelier maakten veel gebruik van kartons en modeltekeningen om de productie van 
schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen. Het is onmogelijk om handen te 
onderscheiden op basis van de ondertekening bij deze kopiereeksen. Door het gebruik van 
een karton heeft de ondertekening geen specifieke kenmerken die kunnen leiden tot de 
toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar. Anders gezegd, een getraceerde ondertekening 
kan zowel door Joos van Cleve zijn gemaakt als door één van zijn medewerkers. Christus en 
Johannes de Doper als kinderen in Brussel en Den Haag zijn beide totstandgekomen door 
middel van hetzelfde doordrukkarton. Bij de bestudering van het verfoppervlak is het 
verschil in kwaliteit echter duidelijk zichtbaar. Deze werken werden niet door één 
kunstenaar vervaardigd, maar hoogstwaarschijnlijk wel binnen één atelier. Het 
verfoppervlak van de versie in Brussel is van een zeer hoge kwaliteit (afb. 97). De 
kunstenaar schilderde veel details, zoals de krullende haren van beide kinderen met een 
zeer fijn penseel. Desalniettemin mag de conditie van de werken niet uit het oog worden 
verloren. Het vernis van de versie in Den Haag is vergeeld en de verflagen zijn hier en daar 
versleten. Door de röntgenopnames van de schilderijen te vergelijken, wordt echter 
duidelijk dat de penseelstreken in het Brusselse werk veel fijner en nauwkeuriger zijn 
aangebracht dan bij het andere paneel. Er moet dus vanaf het begin een verschil in 
kwaliteit zijn geweest onder deze serieproducten. Desalniettemin lijkt het atelier van Joos 
van Cleve in tegenstelling tot veel (en mogelijk de meeste) andere Antwerpse werkplaatsen 
garant te hebben gestaan voor kwaliteitsproducten. Hoewel een verschil in handen is aan te 
tonen, zijn de onderzochte werken vrij contant in niveau. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat Joos van Cleve mogelijk een groep vaste medewerkers in dienst had om 
deze kwaliteit te kunnen waarborgen. Op deze wijze kon hij zich onderscheiden van 
andere ateliers.  

Evenals bij de in opdracht vervaardigde schilderijen werd er veel aandacht besteed 
aan de kopiereeksen. Het hoge aantal van de bewaard gebleven serieproducten die kunnen 
worden toegeschreven aan Joos van Cleves atelier wijzen erop dat het een zeer belangrijk 
onderdeel van de werkplaatsproductie moet zijn geweest. Van de in totaal zesentachtig 
werken die werden onderzocht met IRR zijn er vijfentwintig, bijna 30%, vervaardigd met 
behulp van een karton. Mogelijk is dit percentage ook van toepassing op de groep van 
ruim driehonderd schilderijen, die aan Joos van Cleve en zijn werkplaats worden 
toegeschreven. Het aantal werken per categorie (scènes uit Nieuwe Testament, 
devotiestukken etc.) van de met IRR onderzochte groep schilderijen komt immers zoals 
reeds opgemerkt overeen met de groep van ruim driehonderd stukken. Met andere 
woorden, het is waarschijnlijk dat circa 30% van al het werk dat is toegeschreven aan de 
kunstenaar en zijn medewerkers werd vervaardigd met behulp van mechanische 
hulpmiddelen. Voor de meeste werken die Joos van Cleve en zijn atelier produceerden, 
gebruikten zij een traceerkarton, zoals De rust tijdens de vlucht naar Egypte, Maria en Kind met 
kersen en Christus en Johannes de Doper als kinderen. Een verklaring voor het veelvuldig gebruik 
van het traceerkarton is wellicht de eenvoudige wijze waarop een compositie kan worden 
                                                           

549 Zie ook  hoofdstuk 1.  
550 Friedländer 1972, p. 29. 
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gereproduceerd. De afdruk van dit karton is vaak goed leesbaar in tegenstelling tot een 
compositie die werd overgebracht door middel van een doorgeprikt karton. De puntjes 
van een ingewikkelde vorm zijn vaak immers niet te begrijpen zonder een modeltekening. 
Daarnaast werden, zoals reeds beschreven, de puntjes van een ponsiefkarton vaak 
verbonden of weggeveegd tijdens het schildersproces, waardoor het gebruik van een 
doorgeprikt karton niet altijd meer valt te achterhalen. Waarschijnlijk waren er dus meer 
werken op deze wijze tot stand gekomen, dan dat nu kan worden aangetoond. Desondanks 
vermoed ik dat de traceermethode het mechanisch hulpmiddel was dat de voorkeur genoot 
in de werkplaats van Joos van Cleve. Uit het onderzoek naar de serieproducten met 
Christus en Johannes de Doper als kinderen, Maria en Kind met kersen, De rust op de vlucht naar 
Egypte, De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek en enkele vorstenportretten is immers 
gebleken dat hierbij de doordrukmethode werd gebruikt.551 Enkel in de groep met De 
Heilige Familie kon het gebruik van het ponsiefkarton worden aangetoond. 

Het gebruik van traceringen op transparantfolie van zowel schilderijen, 
röntgenopnames en foto’s blijkt een succesvolle en betrouwbare methode om gegevens 
gebaseerd op het onderzoek met IRR te toetsen. Desalniettemin bewijst het exact 
overeenkomen van de contourlijnen van een compositie niet altijd de vervaardiging in één 
atelier. Zo zijn de contouren van de figuren op het paneel met Christus en Johannes de Doper 
als kinderen toegeschreven aan de Italiaanse schilder Marco d’Oggiono (Hampton Court) en 
de versie uit Joos van Cleves werkplaats in Chicago exact gelijk. Bovendien werd, zoals 
reeds werd geconcludeerd in het eerste hoofdstuk, de vervaardiging van geliefde 
composities na de dood van Joos van Cleve mogelijk voortgezet door het atelier onder 
leiding van Cornelis van Cleve, waardoor de populariteit en het hergebruik van kartons van 
voorstellingen zoals De Heilige Familie, Christus en Johannes de Doper als kinderen en Maria en 
Kind met kersen van de kunstenaar voortleefde.  

Dit gegeven, maar ook de vaststelling dat Joos van Cleve bij de vervaardiging van 
altaarstukken zijn stijl, compositie en soms wellicht ook zijn werkmethoden aanpaste aan 
de wensen van zijn opdrachtgevers (zie hoofdstuk 3), maakt een chronologie op basis van 
stilistische en compositorische elementen zeer lastig. Verschillende figuurtypen en stijlen 
konden immers gelijktijdig totstandkomen en daarbij bleef de manier van ondertekenen 
van de onderzochte werken in opdracht die gedurende Joos van Cleves carrière werden 
vervaardigd vrij constant. Vandaar dat deze elementen nauwelijks een hulpmiddel kunnen 
zijn bij het vaststellen van een chronologie. In het volgende hoofdstuk zal de chronologie 
dan ook worden behandeld op basis van zowel kunsthistorische gegevens en 
veronderstellingen alsmede de bestudering van de panelen met behulp van 
dendrochronologie. 
 

                                                           

551 Zie voor beschrijving van de ondertekening van andere werken onderzocht met IRR: Bijlage 1. 
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Hoofdstuk 5. De chronologie van schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve: een 
dendrochronologische en kunsthistorische benadering 
 
Inleiding552 
Op dit moment zijn vijftig werken die in verband kunnen worden gebracht met Joos van 
Cleve en zijn atelier onderzocht met dendrochronologie (tabel 7).553 Dendrochronologie is 
van groot belang voor de kunstgeschiedenis en geeft een betrouwbare terminus post quem 
voor een schilderij op paneel. Wat voor gegevens levert de dendrochronologische studie 
naar het werk toegeschreven aan Joos van Cleve op en in hoeverre komen de resultaten 
overeen met kunsthistorische dateringen? Is er een vaste dendrochronologische formule, 
die kan worden toegepast op de schilderijen die in verband worden gebracht met Joos van 
Cleve en zijn atelier? Kunnen specifieke kopiereeksen, zoals De Heilige Familie worden 
gesitueerd aan het begin, midden of einde van de kunstenaars carrière in Antwerpen? Hoe 
lang bleven de composities van Van Cleve populair? En hoe kunnen deze serieproducten 
chronologisch in verband worden gebracht met belangrijke altaarstukken? Zoals in de 
vorige hoofdstukken aanbod is gekomen, zijn enkele werken mijns inziens juist eerder of 
later in het oeuvre van de schilder te plaatsen dan veelal wordt verondersteld in de 
literatuur.554 In hoeverre biedt het onderzoek met dendrochronologie hierbij aanwijzingen 
voor het herzien van kunsthistorische opvattingen inzake de ontstaansdata van bepaalde 
werken.  
 
 
5.1. Dendrochronologie naar in opdracht vervaardigde werken  
 
De methode van dendrochronologie is gericht op de identificatie en datering van hout.555 
Een vroegst mogelijk datering wordt bepaald aan de hand van de exacte opmeting van de 
breedte van de jaarringen, waarmee de specifieke groeicyclus van een boom, in dit geval 
eik, kan worden vastgesteld. Door de exacte opmeting van de breedte van jaarringen is het 
mogelijk de specifieke groeicyclus van een eik vast te stellen. De ontwikkeling van eiken is 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de wisseling van seizoenen, temperatuur en 
geografische oorsprong. Aan de hand van gedateerde houtmonsters zijn jaarringcurves 
vastgesteld, die als uitgangspunt gelden voor de vergelijking met de bevindingen van het 
onderzoek naar een specifiek paneel. Indien het verloop van een grafiek overeenkomt met 
de jaarringcurve van een stuk hout waarvan de datering bekend is, kan de 
dendrochronologische datering van het tot dusver ongedateerde paneel worden bepaald. 
Houten panelen ten behoeve van de schilderijenproductie werden over het algemeen 
                                                           

552 Dit hoofdstuk is voortgekomen uit een lezing en artikel, die de auteur tezamen met Peter Klein 
voorbereidde (Leeflang/ Klein 2006). Ik ben veel dank verschuldigd aan Prof. Dr. Peter Klein die 
de resultaten van het dendrochronologische onderzoek naar de werken uit de groep Joos van Cleve 
beschikbaar stelde en tevens dit hoofdstuk heeft voorzien van commentaar. Meer over het 
onderzoek met dendrochronologie naar het werk van Joos van Cleve, zie: Klein in Simonetti/ 
Zanelli 2003b. 
553 Voor drie van de vijftig werken die werden onderzocht met dendrochronologie was een meting 
niet mogelijk. Het Portret van Maximiliaan in Wenen (inv. 972) bestaat uit een paneel en lijst uit één 
geheel. Het schilderij met Lucretia (inv. 833) in dezelfde collectie had niet voldoende jaarringen om 
een datering te bepalen en het originele paneel van het Portret van Joris Vezeleer in Amsterdam, 
Rijksmuseum (SK-A-3292) is ingelegd in een constructie van later aangebrachte houten latjes, 
waardoor de jaarringen van het originele hout niet kunnen worden geteld. 
554 Bijvoorbeeld de grote triptiek met De dood van Maria in München (zie hoofdstuk 3). 
555 Voor meer informatie over het onderzoek met dendrochronolgie, onder meer: Eckstein 1986; 
Klein 1989, p. 25; Klein 1994, pp. 101-103; Klein 1995, pp. 209-211; Klein in Ainsworth 1998, pp. 
321-324. 
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radiaal uit de dwarsdoorsnede van een boom gezaagd. De buitenzijde van een boom 
bestaat uit een laag schors, daaronder een laag spinthout en in het midden bevindt zich het 
zogeheten kernhout. Spinthout is zacht en poreus en daardoor gevoelig voor de aantasting 
door insekten, zoals houtwormen. Het spinthout werd bij de productie van panelen dan 
ook over het algemeen verwijderd.556 Bij de verwijdering van het zachte en poreuze hout 
gaan uiteraard veelal ook de laatste kernhoutjaarringen verloren, waardoor het onmogelijk 
is de exacte datum van het kappen, de zogeheten kapdatum te bepalen. Uit statistisch 
onderzoek naar de hoeveelheid spinthoutjaarringen van eikenhout uit Oost- en West-
Europa blijkt dat het aantal nogal varieert.557 In de Nederlanden gebruikten kunstenaars 
hoofdzakelijk houten panelen uit het Baltische Zeegebied. Vandaar dat in dit hoofdstuk 
enkel wordt ingegaan op het hout uit deze regio. Uit de studie naar ruim driehonderd eiken 
uit het Noorden van Polen is gebleken dat er moet worden uitgegaan van een 
mediaanwaarde van vijftien jaarringen (zie grafiek 2).  
 
GRAFIEK 2 (bron: Peter Klein) 
 

 
 
Vijftig procent van de onderzochte bomen had immers tussen de dertien en negentien 
spinthoutjaarringen (zie grafiek 2: ‘gemiddelde waarden 50 %’).558 De boom met het minste 
spinthout had negen ringen en degene met het meeste, zesendertig jaarringen (in grafiek 2: 
zwart). Om de kapdatum te bepalen moet men dus een waarde van minimaal negen jaar 
optellen bij de laatste gevonden jaarring. Uit onderzoek is gebleken dat de panelen over het 
algemeen twee tot acht jaar na de veldatum werden beschilderd. Het jaar van de jongste 

                                                           

556 In sommige gevallen werd het spinthout niet geheel verwijderd. De aanwezigheid van het 
spinthout geeft de mogelijkheid om de kapdatum vrij nauwkeurig vast te stellen. In dit geval wordt 
bij de jongste jaarring de mediaanwaarde van 15 opgeteld + 2 tot 4 jaar voor overbrugging tussen 
het kappen, transport en beschilderen van het paneel. Voor de schilderijen waar enkel kernhout 
aanwezig was (het overgrote deel van de werken die in verband worden gebracht met Joos van 
Cleve), is de genoemde kapdatum + 11 slechts een voorzichtige indicatie van de veronderstelde 
kapdatum. Hierbij zijn de gegevens over de laatste jaarring de meest absolute. 
557 Klein in Simonetti/ Zanelli 2003a, p. 40. 
558 Hier zijn de gegevens overgenomen uit Klein 1995, p. 209. Er werden 179 eiken geanalyseerd. 
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kernhoutjaarring plus elf jaar (in tabel 7 opgenomen onder ‘Kapdatum + 11’) biedt de 
vroegst mogelijke dendrochronologische datering van een schilderij: minimaal negen jaar 
voor het verwijderde spinthout en minimaal twee jaar (tot maximaal vier) voor de 
overbrugging tussen het kappen, transport en beschilderen van het paneel. 

De bestudering van enkele gedateerde schilderijen uit de tweede helft van de 
zestiende en de zeventiende eeuw resulteerde in de jaren zeventig van de twintigste eeuw in 
een standaardformule, waarbij wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus 
zeventien jaar voor de verwijderde jaarringen (mediaanwaarde van vijftien jaar), opslag en 
transport (twee jaar). Desondanks bleek deze methode voor de vijftiende-eeuwse panelen 
van Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts en Rogier van der Weyden een te vroege 
datering te geven.559 De bestudering van de schilderijen toegeschreven aan deze 
kunstenaars heeft in de jaren negentig van de twintigste eeuw geleid tot een nieuwe 
werkmethode, die toepasbaar is voor het overgrote deel van de vijftiende-eeuwse panelen 
uit de Nederlanden. Bij het jaar van de jongste kernhoutjaarring werd vijfentwintig jaar 
toegevoegd voor de verwijderde jaarringen (mediaanwaarde van vijftien jaar), de opslag en 
het transport (tien jaar) in plaats van de tot dan toe gebruikelijke toevoeging van zeventien 
jaar. Doordat met name vijftiende-eeuwse schilders het uitgangspunt vormden van een 
systematisch dendrochronologisch onderzoek, waarbij meerdere werken toegeschreven aan 
één kunstenaar werden vergeleken en geanalyseerd, was het onduidelijk welke formule 
moest worden toegepast voor de werken van het begin van de zestiende eeuw, waaronder 
Joos van Cleve. Hoewel een aanzienlijke hoeveelheid Zuid- en Noord-Nederlandse 
panelen uit de zestiende eeuw werd onderzocht met dendrochronologie is hier slechts 
sprake van studies naar op zichzelf staande schilderijen. Met uitzondering van de 
schilderijen van Gerard David (ca. 1455-1523), werden er nauwelijks meerdere panelen 
afkomstig uit één vroeg zestiende-eeuws atelier bestudeerd en vergeleken.560 
Desalniettemin kwamen onderzoekers tot de conclusie dat de formule, waarbij werd 
uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar moest worden aangepast 
aan de nieuwe periode, waarin de productie van schilderijen enorm toenam en versnelde. 
Paneelschilderijen werden sneller geproduceerd en naast de werken die in opdracht werden 
vervaardigd, begonnen kunstenaars zich te richten op de vrije markt. Een gevolg hiervan 
was dat er steeds vaker schilderijen op voorraad werden gemaakt. Door de groeiende 
afname van hout werd onder meer de periode dat de houten dragers lagen opgeslagen om 
te drogen mogelijk korter. Dat het Antwerpse Sint-Lucasgilde juist aan het begin van de 
zestiende eeuw de reglementen voor de kwaliteit van hout sterk aanscherpte, is dan ook 
niet verwonderlijk.561 Het was immers van groot belang dat de panelen droog waren om de 
werking van het hout te minimaliseren. Bovendien werd er mogelijkerwijs zuiniger 
omgesprongen met het beschikbare hout. Het spinthout werd nauwkeuriger van het 
kernhout verwijderd, waardoor er minder jaarringen verloren gingen. Voor schilderijen die 
werden vervaardigd aan het begin van de zestiende eeuw ging men wederom de 
oorspronkelijke formule van de jongste jaarring plus zeventien jaar toepassen om tot de 
meest aannemelijk dendrochronologische datering te komen.562 

                                                           

559 Jan van Eyck: Klein 1995a, pp. 149-165; Klein 1995, pp. 209-211. Rogier van der Weyden: 
Kemperdick/ Klein 1997, pp. 143-151. Voor de dendrochronologische analyse van zeventien 
panelen toegeschreven aan Hans Memling werd vijftien jaar toegevoegd voor spinthout, opslag en 
transport (zie tabel 3: Klein 1994, p. 103). In vergelijking met de kunsthistorische dateringen van 
deze werken, lijkt de dendrochronologische analyse een datering te geven die circa vijf jaar te vroeg 
is. De jongste kernhoutjaarring plus twintig jaar voor de verwijdering van het spinthout, opslag en 
transport geeft een beter resultaat.  
560 Klein in Ainsworth 1998, pp. 321-324. 
561 Miedema 1987, p. 141. 
562 Zie onder meer: Leeflang 2003a; Klein 2003. 
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Desalniettemin kan er geen duidelijke scheiding tussen de twee formules (jongste 
kernhoutjaarring + 25 en de jongste kernhoutjaarring +  17) worden aangebracht voor de 
schilderijen die aan het einde van vijftiende eeuw werden vervaardigd en degene aan het 
begin van de zestiende eeuw. De dendrochronologische werkmethoden, waarbij enerzijds 
wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar en anderzijds van 
de jongste kernhoutjaarring plus zeventien jaar varieert afhankelijk van het desbetreffende 
atelier. De vergelijking met gedateerde werken en het onderzoek naar een groep 
schilderijen die kan worden toegeschreven aan één kunstenaar, in dit geval Joos van Cleve, 
maakt het mogelijk om de juiste formule te bepalen. Tot op dit moment werd er (zoals 
reeds opgemerkt) geen enkele andere groep van Nederlandse schilderijen uit de zestiende 
eeuw, die tot het oeuvre van één schilder kan worden gerekend, op deze schaal onderzocht 
met dendrochronologie.563 Vandaar dat bij de dendrochronologische bestudering van de 
vijftig werken toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier beide formules werden 
toegepast om te bepalen welke werkmethode de juiste is (zie tabel 7). 

 
Exacte dateringen in het oeuvre van Joos van Cleve 
Van de meer dan driehonderd werken die aan het atelier van Joos van Cleve worden 
toegeschreven, is slechts van een klein percentage een exacte datering bekend of door 
middel van een datering op het paneel of aan de hand van documenten. Hand nam in zijn 
dissertatie van 1978 zestien schilderijen op in een lijst van gedateerde of gedocumenteerde 
werken.564 Van enkele hiervan zijn de dateringen gebaseerd op historische gebeurtenissen 
waaraan de vervaardiging zou kunnen worden gekoppeld. Desondanks zijn deze niet met 
zekerheid vast te stellen. Zo werden de portretten van Frans I en Eleanora volgens Hand 
in 1530 vervaardigd, het jaar van het huwelijk tussen de Franse koning en Eleanora van 
Portugal.565 Er zijn echter geen opdrachtdocumenten of een datering op de panelen 
aanwezig. Hierdoor blijft deze ontstaansdatum slechts een veronderstelling. Het 
dubbelportret kan immers eveneens later zijn totstandgekomen (zie verder). Vandaar dat 
het jaar van het huwelijk evenals een dendrochronologische ontstaansdatum mogelijk als 
een betrouwbare terminus post quem voor het ontstaan van het portrettenpaar moet worden 
beschouwd. Desalniettemin kunnen historische gebeurtenissen waaraan voorstellingen 
kunnen worden gerelateerd een goede indicatie zijn voor een mogelijke kunsthistorische 
ontstaansdatum en zijn deze in veel gevallen de enige betrouwbare aanwijzing in het 
stilistisch zo diverse oeuvre van Joos van Cleve en zijn atelier. 

Voor dit hoofdstuk over chronologie en dendrochronologie is het van belang om 
vast te stellen welke schilderijen met absolute zekerheid in een bepaald jaar of in een 
                                                           

563 De jongste kernhoutjaarring plus zeventien jaar voor de verwijderde jaarringen, de opslag en het 
transport -acht jaar minder dan in de vijftiende eeuw- scheen toepasbaar voor de onderzochte 
panelen in het oeuvre van de in de zestiende eeuw werkzame Duitser, Hans Holbein (met dank aan 
Peter Klein voor deze informatie). 
564 Hand 1978, pp. 20-21: Adam en Eva, Parijs, Musée du Louvre (1507); Portret van een man, 
verblijfplaats onbekend (1509); Maximiliaan, Parijs, Musee Jacquemart-Andre (1510); De dood van 
Maria, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum (1515); Reinhold-altaarstuk, Warschau, Muzeum Narodowe 
(1516); Zelfportret, Madrid, Thyssen Bornemisza Collectie (1518/1519); Portret van een vrouw, 
Florence, Galleria degli Uffizi (1520); De dood van Maria, München Alte Pinakothek (1523, of kort 
ervoor); De bewening, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut (1524); Portret van een vrouw, Kassel, 
Staatliche Gemäldegalerie (1525); Portret van een vrouw (pendant van het genoemde portret van een 
man), Kassel Staatliche Gemäldegalerie (1526); Portret van een man, verblijfplaats onbekend (1527); 
Christus en Johannes de Doper als kinderen, origineel volgens de auteur verloren gegaan (1529, of kort 
ervoor); Dubbelportret van Frans I, Philadelphia, Museum of Fine Arts en Eleanora, Hampton Court 
of Wenen, Kunsthistorisches Museum (1530/ 1531); Portret van Hendrik VIII, Hampton Court 
(1536) en het Portret van een man, Petworth, Lord Leconfield Collectie (1537).  
565 Hand 1978, pp. 20-21. 
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bepaalde periode zijn te situeren. Hierbij wordt uitgegaan van een jaartal op het schilderij 
zelf, op de originele lijst of een datering genoemd in een eigentijds document. In tabel 6 
zijn de gegevens die verband houden met de chronologie van schilderijen toegeschreven 
aan Joos van Cleve en zijn atelier opgenomen. De titels van panelen met een absolute 
datering zijn vet (bold) aangeduid in zwart. De schilderijen met ontstaansdata gebaseerd op 
historische gebeurtenissen, die met enige zekerheid zijn vast te stellen, worden 
weergegeven in zwart (normaal) en dendrochronologische dateringen die overeen lijken te 
komen met kunsthistorische veronderstellingen in vet-cursief in grijs. Hoewel de meeste 
gedateerde schilderijen reeds in de vorige hoofdstukken zijn behandeld, volgt hier een 
korte uiteenzetting van de werken waarvan de ontstaansdata met meer of minder zekerheid 
bekend zijn. 

Op basis van het aanwezige portret van de kunstenaar, is geweten dat Joos van 
Cleve van 1506 tot 1508 als assistent meewerkte aan de luiken van het Kalkar-altaarstuk (in 
tabel 6 aangeduid met zwart vet. De zijpanelen met Adam en Eva in Parijs (Musée du 
Louvre) zijn op de originele lijst gedateerd met 1507 en werden dus tijdens de periode dat 
Van Cleve werkzaam was in Kalkar vervaardigd (in tabel 6: zwart vet). De twee naakten 
zijn hoogstwaarschijnlijk vrij gekopieerd naar een voorbeeld van Jan Joest.566 Op het 
paneel met De presentatie in de tempel van het Kalkar-altaarstuk zijn de priester met Maria en 
Kind voor een groot drieluik gesitueerd. Op deze geschilderde triptiek zijn op het 
middenpaneel eveneens Adam en Eva in soortgelijke houdingen afgebeeld. Evenals bij Joos 
van Cleves paneel met Adam is ook de originele omlijsting met marmermotief van het 
schilderijtje met Maximiliaan in Musée Jacquemart-André (Parijs) voorzien van een 
datering, 1510 (in tabel 6: zwart vet).567 Aangezien dit paneeltje veelal als een atelierkopie 
wordt beschouwd naar het veronderstelde origineel in Wenen, biedt de datering wellicht 
een terminus ante quem voor een eigenhandig vervaardigde versie van Joos van Cleve, die dus 
hoogstwaarschijnlijk voor of in 1510 werd geschilderd.568 De datering van het paneel in 
Parijs kan immers ook naar het origineel verwijzen en hoeft niet noodzakelijk te slaan op 
de afwerking van deze versie. 

Het drieluik met De dood van Maria in Keulen zou ook op de originele lijst zijn 
gedateerd met het jaar 1515. Deze omlijsting werd echter verwijderd, waardoor de 
informatie enkel gekend is uit een notitie, opgenomen in het overdrachtsdocument tussen 
verkoper en koper van het begin van de negentiende eeuw. Doordat het werk stilistische 
en compositorisch gelijkenissen vertoont met het Reinhold-altaarstuk van 1516 en de 
informatie met betrekking tot de datering aansluit bij historische gegevens inzake de 
opdrachtgevers (Nicasius en Georg Hackeney), kan men ervan uitgaan dat het 
ontstaansjaar, 1515, voor de triptiek met De dood van Maria correct is. Vandaar dat ook dit 
altaarstuk in tabel 6 in zwart vet is opgenomen. Uit zestiende-eeuwse kronieken is het jaar 
van de installatie (1516) van het Reinhold-altaarstuk gekend (in tabel 6, aangeduid met 
zwart vet). Hoewel de Chronica van Georg Meelmann van de tweede helft van de zestiende 
eeuw zijn, lijkt deze informatie eveneens te corresponderen met andere historische 
informatie over de opdrachtsituatie. Bovendien valt de maniëristische stijl van het 
Reinhold-altaarstuk samen met de genoemde periode (van circa 1500 tot 1530) waarin 
schilderijen in een herkenbare Antwerpse stijl hun hoogtij kenden. Verder sluit de sterke 
invloed van Albrecht Dürer op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk een veel 
eerdere ontstaansdatum uit. Dürers prenten van de Kleine Passieserie die zowel de 
composities als de manier van ondertekenen beïnvloedden, werden immers pas in 1511 
gedrukt. Het jaar 1511 geldt dan ook als terminus post quem voor het Reinhold-altaarstuk.  
                                                           

566 Scailliérez 1991, p. 20. 
567 Idem, pp. 84-87. 
568 Idem, p. 85; Hand 1978, pp. 20, 54-59. Het paneel in Wenen is mijns inziens eveneens een 
werkplaatskopie.  
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Tabel 6: Chronologische tabel van schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve 
 
Vet = dateringen bekend uit documenten of gedateerd op paneel of lijst 
Grijs/ cursief = aannemelijke dendrochronologische dateringen (jongste jaarring + 25). 
Dendrochronologie geeft geen exact jaar van ontstaan, dus het jaartal bij een schilderij dat is 
aangeduid in Grijs/ cursief moeten als indicatie (circa) worden beschouwd. 
Zwart = aannemelijke dateringen op basis van historische gegevens.  
 

 
Jaar 

 
Titel en verblijfplaats 

 
1506 Kalkar-altaarstuk 
1507 1. Kalkar-altaarstuk, Kalkar, Sankt Nikolaikirche 

2. Adam en Eva, Parijs, Musée du Louvre 
3. Portret van een man, verblijfplaats onbekend (Hand 1978, 20-21) 

1508 Kalkar-altaarstuk, Kalkar, Sankt Nikolaikirche 
1509 Portret van een man, verblijfplaats onbekend 
1510 Portret van Maximiliaan, Parijs, Musée Jacquemart-André 
1512 Heilige Familie, New York, The Metropolitan Museum of Art, Friedsam 

Collectie 
1515 De dood van Maria, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum 
1516 1. Reinhold-altaarstuk, Warschau, Museum Narodowe 

2. Heilige Familie, Chicago, Institute of Art 
1517 1. (Circa 1517/1518) Grote aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche 

Kunstsammlungen 
2. Kleine aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen 

1518 1. (Circa 1517/1518) Grote aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen 

2. Portret van Joris Vezeleer en Margartha Boghe , Washington, The National 
Gallery 

3. De kruisiging, Napels, Museo di Capodimonte 
1519 Zelfportret, Madrid, Thyssen Bornemisza Collectie 
1520 1. Dubbelportret van man en vrouw, Florence, Galleria degli Uffizi 

2. Heilige Familie, New York, Metropolitan Museum of Art, Blumenthal 
Collectie 

1521 Annunciatie, New York, Metropolitan Museum of Art 
1522 1. Linski-Madonna, New York, Metropolitan Museum of Art 

2. Maria en Kind, Wenen, Kunsthistorisches Museum 
3. San Donato-altaarstuk, Genua, Chiesa di San Donato 

1523 - 
1524 De bewening van Christus, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut 
1525 1. Portret van een vrouw, Kassel, Staatlichen Gemäldegalerie 

2. (circa 1525) Santa Maria della Pace-altaarstuk, Parijs, Musée du Louvre 
3. Maria en Kind met kersen, Aken, Suermondt-Ludwig Museum 
4. Laatste oordeel, New York, Metropolitan Museum of Art 
5. Christus en Johannes als kinderen, Weimar, Schlossmuseum 

1526 Portret van een man, Kassel, Staatlichen Gemäldegalerie 
1527 Portret van een man, verblijfplaats onbekend (Hand 1978, 20-21) 
1528 Hiëronymus, Princeton, Art Museum of the Princeton University 
1529 1. Maria en Kind met kersen, Glasgow, The Burrell Collection 

2. (altaarstuk met ‘Het leven van de Heilige Victor’ van Bartholomeus Bruyn, 
waarop tevens het portret van Joos van Cleve is afgebeeld, Keulen, Wallraf-
Richartz-Museum 

3. Christus en Johannes de Doper als kinderen, verblijfplaats onbekend (versie 
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verkocht door Dubois, genoemd in document) 
4. Heilige Familie, New York, Metropolitan Museum of Art, Lehman 

Collectie 
5. Heilige Familie, Helsinki, Sinebrychoff Museum 

1531 Portretten van Frans I (wellicht de versie in Philadelphia, Museum of Art) en Eleanora 
(onbekend) 

1532 1. Hoogstwaarschijnlijk opdracht ontvangen voor het Cerezo-altaarstuk, Agaete, 
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra Señora de la Concepcíon 

2. Frans I, onbekend 
3. Lucretia, onbekend 
4. Heilige Johannes, onbekend  

1533 Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra 
Señora de la Concepcíon 

1534 1. Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra 
Señora de la Concepcíon 

2. Maria en Kind met de anjer, Kansas City, Nelson-Atkins Museum of Art 
1535 1. Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra 

Señora de la Concepcíon 
2. De kruisiging, Boston, Museum of Fine Arts 

1536 1. Hendrik VIII, Hampton Court 
2. Portret van Eleanora, Lissabon, Museu di Arte Antiga 

1537 1. Portret van een man, verblijfplaats onbekend (Hand 1978, 20-21) 
2. Portret van Eleanora, Wenen, Kunsthistorisches Museum 

1538 Hiëronymus, particuliere verzameling 

 
 

Het dubbelportret met Joris Vezeleer en Margaretha Boghe schilderde Joos van 
Cleve hoogstwaarschijnlijk ter ere van hun huwelijk in 1518. Vezeleer werd mogelijk rond 
1493 geboren. Hij vestigde zich in Antwerpen in 1515/1516 als goudsmid.569 Later zou hij 
zich (zoals reeds naar voren is gekomen in eerste hoofdstuk van dit proefschrift) 
manifesteren als kunsthandelaar, bankier en entrepreneur. Bovendien speelde hij een 
belangrijke rol bij het contact tussen Joos van Cleve en Frans I. Het portret van 
Margaretha Boghe komt zowel qua kleding als schilderstechniek overeen met het niet-
geïdentificeerde, maar wel gedateerde portret van een vrouw in Florence van 1520 (zie 
verder). Doordat de datum van het huwelijk tussen Vezeleer en Boghe slechts via indirecte 
gegevens is gekend en het tevens niet met zekerheid is vast te stellen dat het dubbelportret 
ter ere van deze verbintenis werd geschilderd, zijn de panelen in tabel 6 opgenomen in 
zwart normaal (aannemelijke ontstaansdatum gebaseerd op historische gebeurtenissen).570  

Hoogstwaarschijnlijk trouwde Joos van Cleve in 1519 met Anna Vijdts.571 Het 
zelfportret van de kunstenaar in Madrid (Thyssen Bornemisza Collectie) wordt door de 
aanwezigheid van een anjer in de rechterhand veelal beschouwd als onderdeel van een 
dubbelportret ter ere van het huwelijk van de schilder met Anna Vijdts, die op het pendant 
zou zijn afgebeeld.572 Het paneel met de echtgenote is echter onbekend. Desalniettemin 
wordt het schilderij met Joos van Cleves zelfportret in de literatuur gedateerd met 1519. In 
                                                           

569 Vermeylen 2003, pp. 63-67; Hand 1978, pp. 148-149. 
570 De inscriptie van de grafsteen van Margaretha Boghe maakte melding van haar huwelijk met 
Vezeleer. Zij zou tweeënvijftig jaar met hem zijn getrouwd geweest. Doordat Vezeleer in 1570 
stierf, kan het huwelijksjaar worden vastgesteld: 1570-52=1518 (Hand in Hand/ Wolff 1986, p. 
60).  
571 Zie hoofdstuk 1. 
572 Eisler 1989, cat. not. 25. Hand in Hand/ Wolff 1986, p. 60: De auteur noemde verschillende 
meningen van eerder auteurs inzake de veronderstelling dat het hier om een verloving- of 
huwelijksportret gaat. 
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1529 of 1530 trad Van Cleve voor een tweede maal in het huwelijk met Katlijne van 
Mispelteren. Dit huwelijksjaar wordt niet in verband gebracht met het portret in Madrid. 
De veronderstelde leeftijd van de kunstenaar ten tijde van het tweede huwelijk zou circa 
vijfenveertig jaar zijn en deze lijkt niet overeen te stemmen met de gelaatstrekken van de 
afgebeelde figuur. De geportretteerde man lijkt eerder begin dertig te zijn, waardoor het 
jaar 1519 als aannemelijk kan worden beschouwd. In tabel 6 wordt het zelfportret van Joos 
van Cleve aangeduid met zwart normaal.   

Doordat het wapenschild op de triptiek met De kruisiging in Napels werd 
geïdentificeerd, kon het altaarstuk worden gedateerd. De leeftijden van de opdrachtgever 
en zijn vrouw zijn immers als inscriptie op de prieu-dieux toegevoegd. De biografische 
gegevens van het geportretteerde echtpaar maakten het mogelijk om een exacte datering 
aan het werk te koppelen, namelijk het jaar 1518 (zwart vet). Op het reeds genoemde 
dubbelportret in Florence (Galleria degli Uffizi) werd aan de rechterzijde van het paneel 
met de vrouw het jaar 1520 aangebracht (zwart vet).573 Het altaarstuk met De bewening van 
Christus (Frankfurt) werd, zoals bekend uit de originele documenten in 1524 geschonken 
aan de Sankt Maria Lyskirchen (zwart vet).574 Het dubbelportret in Kassel (Staatlichen 
Gemäldegalerie) is op de panelen voorzien van de jaren 1525 bij de vrouw en 1526 bij de 
man (zwart vet).  

Op basis van de identificatie van de opdrachtgever met Niccolò Calvi Bellogio van 
het Santa Maria della Pace-altaarstuk (Parijs, Musée du Louvre), archivalische gegevens 
inzake de stichting van de kapel en de uitvoerige en overtuigende vergelijking van 
motieven met andere werken van zowel Joos van Cleve als van andere kunstenaars kwam 
Scailliérez tot een (mijns inziens correcte) datering van het altaarstuk rond 1525 (zwart 
normaal).575 Hoewel de documenten betreffende het Cerezo-altaarstuk (Agaete en Puerto de 
las Nieves) verschillende opvattingen heeft opgeleverd, werd het werk mijns inziens tussen 
1532 en 1535 vervaardigd (zwart normaal). Zoals reeds vermeld in het eerste hoofdstuk, gaf 
Joos van Cleve in 1533 opdracht aan Joris Vezeleer om een betaling van Frans I voor de 
levering van drie schilderijen: een Lucretia, een portret van de Franse koning en een 
schilderij met Jozef, in ontvangst te nemen. Doordat het document dateert van 17 februari 
1533, kan men veronderstellen dat de drie genoemde werken in 1532 of eerder werden 
vervaardigd.576 In tabel 6 zijn zij opgenomen in het jaar 1532 in zwart vet. De schilderijen 
worden vermeld zonder verblijfplaats, omdat het onbekend is welke versies in het 
archiefdocument worden bedoeld.  

                                                           

573 Zanelli in Simonetti/ Zanelli 2003, p. 130-133. Het dubbelportret werd onderzocht met IRR 
(2003) in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova, Intorno al Ritratto di Stefano Raggio, Palazzo 
Spinola, Genua door Leeflang, Galassi en Masi. De ondertekende lijnen in de handen van de 
vrouw toonde Joos van Cleves typerende manier van ondertekenen. Bovendien is ook de 
schilderstijl karakteristiek voor de kunstenaar. 
574 Sander 1993, pp. 175-203. 
575 Cavelli Traverso 2003, p. 25; Scailliérez 1991, pp. 75, 50-51. De kleding van de vrouw van 
Niccolò Calvi Bellogio is gelijk aan het gewaad van de vrouw op het gedateerde portret in Kassel 
(1526). 
576 Dit wordt tevens bevestigd door een afbeelding van de Franse koning, naar het portret van Joos 
van Cleve, in een miniatuur waarop Antoine Macault leest zijn vertaling voor aan Frans I in Chantilly, 
Musée Condé van 1534. Deze datering 1534 geldt als terminus ante quem voor het portret van 
Joos van Cleve (Cox-Rearick 1995, II, fig. 17; tevens Hand 2004, 101). Een aantal van de 
portretten op het miniatuur wordt toegeschreven aan Jean Clouet (Van Buren 2006, pp. 92-93: 
kleurenafbeelding 4, p. 258), waardoor men van een wisselwerking tussen Joos van Cleve en Clouet 
zou kunnen spreken. Daar waar in hoofdstuk 1 wordt verondersteld dat Joos van Cleve zijn portret 
van de vorst baseerde op dat van Clouet, is Clouet in de miniatuur beinvloed door Van Cleve (zie 
ook Scailliérez 2003, pp. 22-23).  
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Het portret van een man in Petworth (Lord Leconfield Collectie) draagt een 
datering op het schilderij zelf, namelijk 1537 (zwart vet). Hand noemde nog twee andere 
portretten die zijn gedateerd met 1507 en 1527, maar hiervan is de huidige verblijfplaats 
onbekend.577 Hoewel bij de gedateerde of gedocumenteerde werken met uitzondering van 
het Portret van Maximiliaan (atelier) en de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk sprake is 
van grotendeels eigenhandig door Joos van Cleve uitgevoerde werken zijn er tevens drie 
serieproducten uit het atelier voorzien van een datering, die van belang zijn voor dit 
hoofdstuk. De Heilige Hiëronymus in zijn studeervertrek in Princeton (Art Museum of the 
Princeton University, nr. 15) is op het paneel voorzien van het jaar 1528, Maria en Kind met 
kersen in Glasgow (The Burrell Collection) is gedateerd met 1529 en De boetvaardige Heilige 
Hiëronymus in de Norton Gallery and School of Art (West Palm Beach) met 1530. Vandaar 
dat deze werken in tabel 6 zijn opgenomen als zwart vet. 
 
Het belang van het onderzoek met dendrochronologie voor de studie naar Joos van 
Cleve 
Slechts één eigenhandig vervaardigd altaarstuk van Joos van Cleve, dat werd geanalyseerd 
door Peter Klein is gedateerd aan de hand van documenten, namelijk de genoemde triptiek 
met De bewening van Christus in Frankfurt (nr. 22).578 Zoals gezegd, werd het altaarstuk in 
opdracht van het Keulse raadlid Schmitgen in 1524 geïnstalleerd in de Sankt Marien 
Lyskirchen. Dit werk geldt voor het oeuvre van Joos van Cleve als uitgangspunt om te 
bepalen welke dendrochronologische methode in eerste instantie het beste bruikbaar is. De 
jongste kernhoutjaarring van het drieluik is van 1501 (linkerluik). Met een toevoeging van 
zeventien jaar (15 jaar voor het verwijderde spinthout en 2 voor droogtijd) is de 
dendrochronologische ontstaansdatum van het linkerluik 1518, van het rechterluik 1516 en 
van het middenpaneel 1514. In dit geval zou het gehele altaarstuk rond 1516 kunnen zijn 
vervaardigd. Dit is echter acht jaar vroeger dan de gegevens bekend uit de documenten. 
Met de toevoeging van vijfentwintig jaar (gangbaar voor de schilderijen uit de vijftiende 
eeuw) kan het middenpaneel rond 1522 worden gedateerd, het linkerluik circa 1526 en het 
rechterzijpaneel rond 1524. Het gemiddelde jaartal van deze drie panelen 1524 komt exact 
overeen met de datering die bekend is vanuit de archieven. Voor dit altaarstuk geeft de 
formule waarbij wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar de 
juiste ontstaansdatum.  

Dat niet enkel de vroegst mogelijke (kapdatum + 11) en de meest aannemelijke 
datering van het ontstaan van een paneel (+ 17 of + 25) een belangrijk onderdeel is van 
het dendrochronologisch onderzoek is reeds naar voren gekomen in het derde hoofdstuk. 
Zoals bleek uit de bestudering van het San Donato-altaarstuk in Genua (nr. 18) kunnen 
immers ook andere aspecten van de studie met dendrochronologie kunsthistorische 
veronderstellingen weerleggen.579 Zoals reeds behandeld, vermoedden enkele auteurs dat 
het San Donato-altaarstuk in Genua werd gemaakt.580 Een enkeling dacht zelfs dat Joos 
van Cleve het werk tijdens twee verschillende verblijven in Italië vervaardigde.581 
Dendrochronologie wees echter uit dat het altaarstuk hoogstwaarschijnlijk in één periode 
werd geproduceerd. Bovendien toonde het onderzoek aan dat het in de Nederlanden werd 
vervaardigd en niet in Italië. De jongste kernhoutjaarring van het San Donato-altaarstuk is 
van 1497. Met de toevoeging van vijfentwintig jaar is de meest aannemelijke 

                                                           

577 Hand 1978, pp. 20-21. 
578 Sander 1993, pp. 175-210. Het nummer verwijst naar de lijst met dendrochronologische 
dateringen (tabel 2). 
579 Leeflang 2003a, pp. 35-47. Klein 2003.  
580 Hoogewerff 1926, pp. 1-26; Alle referenties genoemd in Hand 1978, p. 280 (noot 61). 
581 Rontondi Terminiello 1978, pp. 251-257. 
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ontstaansdatum van het werk het jaar 1522.582 Na deze twee casussen, die inzicht geven in 
het belang van de studie met dendrochronologie worden enkele andere werken 
geanalyseerd om te bepalen in hoeverre het onderzoek naar de mogelijke ontstaansdatum 
een correct beeld geeft. Is de formule, die uitgaat van de jongste kernhoutjaarring plus 
vijfentwintig jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en transport toepasbaar op de hele 
groep van schilderijen, die werd vervaardigd in Joos van Cleves atelier?  

Het paneel met De kruisafneming in Dresden (nr. 3) wordt in de literatuur 
beschouwd als één van de vroegst gekende werken van de kunstenaar. Friedländer schreef: 
‘Of all pictures with which the master’s name is associated, none seems so amateurish and 
even feckless in effect as the Deposition in the Dresden museum’.583 De auteur wijdde 
deze gebreken aan de beperkte ervaring van de jonge schilder. De compositie van Van 
Cleve is mogelijk een vrije kopie naar een schilderij van de Meester van Flémalle en wordt 
rond 1507 gedateerd.584 De stilistische gelijkenis met de gedateerde paneeltjes van Adam en 
Eva in Parijs deed kunsthistorici mogelijk tot deze datering komen. Bovendien worden 
Joos van Cleves vroege werken vaak in verband gebracht met ofwel Jan Joest ofwel de 
Brugse kunst, zoals ook in dit geval. De kopie naar het originele schilderij met De 
kruisafneming van de Meester van Flémalle (Liverpool, Royal Institution) bevond zich 
oorspronkelijk in het Sint-Juliaanshospitaal in Brugge, waar Van Cleve het werk volgens 
Friedländer zou hebben gezien.585 Het is echter eveneens mogelijk dat de compositie 
buiten Brugge bekend was via prenten.  

In hoeverre vallen de gegevens van het onderzoek met dendrochronologie naar De 
kruisafneming in Dresden echter samen met de kunsthistorische opvattingen? De jongste 
kernhoutjaarring van De kruisafneming is van 1473. Uitgaande van de formule van de jongste 
jaarring plus vijfentwintig jaar, geeft het dendrochronologische onderzoek een zeer vroege 
ontstaansdatum, namelijk rond 1498 (1473 + 25). Dit is negen jaar vroeger dan de door 
kunsthistorici veronderstelde datering van circa 1507. Doordat dendrochronologie een 
betrouwbare terminus post quem geeft, moet de kunsthistorische ontstaansdatum in dit geval 
als waarschijnlijker worden aanvaard. Joos van Cleve werd immers rond 1485 geboren en 
zou in 1498, circa 13 jaar zijn geweest. Op deze leeftijd was de kunstenaar waarschijnlijk 
nog niet in staat een product zoals De kruisafneming in Dresden te vervaardigen, hoe 
‘amateuristisch’ het werk ook moge zijn. Van Cleve schilderde het paneel dan ook mogelijk 
rond 1507, zoals Friedländer reeds veronderstelde.  

Van de grote triptiek in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 11) met De 
getroonde Maria en Kind met Jozef en op de binnenluiken de opdrachtgevers met heiligen, werd 
enkel het middenpaneel onderzocht met dendrochronologie. De jongste kernhoutjaarring 
is van 1497. Met de toevoeging van vijfentwintig jaar werd het werk mogelijk rond 1518 

                                                           

582 In het artikel van Leeflang, ‘The San Donato-altarpiece by Joos van Cleve and his workshop’ 
(Florence 2003), voegde de auteur zeventien jaar toe aan de jongst kernhoutjaarring en gaf een 
datering voor het altaarstuk tussen 1512 en 1520. De uitgebreide vergelijking tussen de 
verschillende werken uit Joos van Cleves atelier, onderzocht met dendrochronologie, was op dit 
moment nog niet voltooid, waardoor de standaardformule voor de zestiende eeuw, die zich baseert 
op de jongste jaarring plus zeventien jaar, werd toegepast.  
583 Friedländer 1972, p. 37. 
584 Pauwels in Friedländer 1972, p. 56. Friedländer schreef over de poging van Joos van Cleve om 
het werk van de Meester van Flemalle te kopiëren: 'Joos was at all times quite willing to borrow 
from others, but in no other instance did he fail so completely to blend what he borrowed with his 
own art' (Friedländer 1972, p. 37).    
585 Het origineel van deze compositie is verloren gegaan. Slechts het fragment met De Goede 
Moordenaar is bewaard gebleven (Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, Friedländer 1973, pp. 37, 40);  
Pauwels in Friedländer 1972, II, p. 71; Friedländer 1934, p. 37.  
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vervaardigd.586 Deze datering komt vrij nauwkeurig overeen met de kunsthistorisch 
ontstaansdatum van Friedländer, die een vervaardiging rond 1520 veronderstelde.587 Hand 
vermoedde echter een ontstaansdatum van 1528, Lanc plaatste het altaarstuk rond 1530 en 
in de bestandscatalogus van het Kunsthistorisches Museum wordt het werk eveneens rond 
1530 gesitueerd.588 Zoals Lopez Garcia ook in zijn artikel aangaf, vertoont de triptiek met 
De getroonde Maria en Kind veel gelijkenissen met het paneel van Maria en Kind in Wenen en 
het Cerezo-altaarstuk in Agaete.589 Van Maria en Kind in Wenen is geen exacte datering 
bekend. Zowel het kunsthistorische als dendrochronologische onderzoek geven voor dit 
werk echter een datering aan het begin van de jaren 1520 (zie verder). Het altaarstuk dat 
werd vervaardigd in opdracht van Antón Cerezo werd hoogstwaarschijnlijk tussen 1532 en 
1535 vervaardigd. De ondertekening van het altaarstuk met De getroonde Maria en Kind in 
Wenen is schetsmatig en in tegenstelling tot de andere eigenhandig voorbereide 
schilderijen lijkt de kunstenaar in dit werk te hebben gezocht naar de juiste compositie. Dit 
is een zeer opmerkelijk aspect, omdat in Joos van Cleves manier van ondertekenen 
nauwelijks een ontwikkeling is aan te tonen. Zijn tekenstijl lijkt gedurende het gehele 
oeuvre immers vrij constant te blijven. Vandaar dat men zou kunnen veronderstellen dat 
de triptiek in Wenen mogelijk Joos van Cleves ervaren hand toont en dat dit werk wellicht 
volledig eigenhandig door de kunstenaar werd uitgevoerd. De schetsmatige en rommelige 
ondertekening biedt in dit geval immers geen mogelijkheid voor assistenten om de 
compositie in te vullen, zoals wel het geval bij onder meer De kruisiging in Napels en De 
geboorte in een Italiaanse particuliere verzameling.590 Zowel door een compositorische en 
stilistische vergelijking met het Cerezo-altaarstuk in Agaete en Maria en Kind in Wenen als 
door de losse ondertekening van de triptiek met De getroonde Maria en Kind, die 
waarschijnlijk getuigt van een ervaren hand, is mijns inziens Hands en Lancs 
veronderstelde ontstaansdatum en de datering genoemd in de bestandscatalogus van rond 
1530, correct. De meest aannemelijk dendrochronologische datering van 1518 lijkt in dit 
geval (evenals De kruisafneming in Dresden) te vroeg.  

Zowel de grote als de kleine Aanbidding van de koningen (beide in Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen) werden (naar alle waarschijnlijkheid) in opdracht gemaakt en zijn 
voorzien van een crypto-portret (nrs. 8, 10). De panelen verschillen echter sterk in stijl. De 
kleine Aanbidding is sterk beïnvloed door de Antwerpse Maniëristen en wordt in de 
literatuur rond 1512-1513 gesitueerd.591 De jongste kernhoutjaarring van de kleine 
Aanbidding van koningen is van 1492. De vroegst mogelijk jaar van ontstaan zou 1503 zijn; 
met de toevoeging van zeventien jaar is de dendrochronologische datering 1509 en met de 
toevoeging van vijfentwintig jaar 1517.592 De kunsthistorische datering valt in dit geval 
tussen beide dendrochronologische formules (+ 17 en +25). De grote Aanbidding wordt 

                                                           

586 Evans 1982, pp. 623-624. De auteur vergeleek de triptiek in Wenen met het altaarstuk in de 
Walker Art Gallery, Liverpool. Hij dateerde de beide werken vroeg in het oeuvre van Joos van 
Cleve, maar door het Patenir-achtige landschap op het middenpaneel in Liverpool concludeerde hij 
dat het werk niet voor 1515 kon zijn totstandgekomen. 
587 Friedländer 1972, p. 55. 
588 Wenen 1991, p. 284; Hand 1978, p. 209 (op pagina 173 dateerde hij het werk rond 1525); Lanc 
1975, p. 342. 
589 Lopez Garcia 1990. 
590 Deze werken zijn eveneens grotendeels autograaf. Assistenten zouden echter in deze panelen de 
eerste verflagen kunnen hebben aangebracht. Joos van Cleve legde in dit geval de laatste hand aan 
het schilderij en was mogelijk verantwoordelijk voor de subtiele detaillering.  
591 Pauwels noemt 1513 als mogelijke ontstaansdatum (Friedländer 1972, p. 56), Friedländer 1512 
(Friedländer 1972, p. 22). 
592 Met de inbegrepen afwijking van twee jaar, moet het werk volgens de dendrochronologie tussen 
1515 en 1519 zijn vervaardigd.  
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door de meeste auteurs rond 1525 gedateerd.593 De problematiek omtrent de datering van 
dit werk kan worden geïllustreerd aan de hand van Friedländers theorie, die hij baseerde op 
het aanwezige zelfportret van Joos van Cleve. Hij vermeldde hierbij dat de kunstenaar 
gekleed is in gelijksoortige kleding als op de kleine Aanbidding en dat het portret van de 
schilder evenals in de andere Aanbidding van de koningenscène in Dresden een jeugdige 
uitstraling heeft. Desondanks zou de grote Aanbidding tien jaar na de kleine variant zijn 
vervaardigd en zou Joos van Cleve in dit schilderij, volgens de Duitse kunsthistoricus rond 
de vijfendertig jaar oud zijn.594 De auteur maakte hierbij echter enkele rekenfouten. De 
kleine Aanbidding werd volgens hem rond 1512 geschilderd.595 Indien de grote Aanbidding 
tien jaar later werd vervaardigd, zou het werk rond 1522 zijn tot stand gekomen. De 
schatting van de kunstenaars leeftijd, vijfendertig jaar oud, levert eveneens een probleem 
op. Friedländer ging immers uit van een geboortejaar van de schilder rond 1485. Indien 
Joos van Cleve circa vijfendertig jaar oud is op de grote Aanbidding van de koningen zou het 
werk rond 1520 moeten zijn vervaardigd (1485 + 35). Volgens de auteur sluit de kleding 
die Joos van Cleve draagt op de grote Aanbidding aan bij het modebeeld van rond 1520. 
Het moge duidelijk zijn dat Friedländer het niet eenvoudig vond om de grote Aanbidding te 
dateren. Gebaseerd op zijn veronderstellingen zou het werk tussen circa 1512 en 1525 
kunnen zijn geschilderd.  

Enkele andere auteurs, waaronder Scailliérez, Parma en Zanelli, hebben echter 
aanvullende bronnen aangehaald, waaruit een mogelijke terminus ante quem voor de grote 
Aanbidding in Dresden naar voren kwam.596 Het altaarstuk werd hoogstwaarschijnlijk in 
opdracht van Oberto di Lazario Cattaneo vervaardigd en zou volgens een achttiende-
eeuwse bron voor 16 december 1518 zijn geïnstalleerd in de San Luca di Albaro. Ratti 
schreef in zijn Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in Pittura, Scultura ed 
Architettura van 1766 en 1780 over een paneel ‘delle più belle, che mai facesse Luca di 
Leyda Olandese’.597 Of hier werkelijk de grote Aanbidding van de koningen van Joos van Cleve 
wordt bedoeld, blijft slechts een hypothese, maar is zeer goed denkbaar. In ieder geval 
werd ook het Portret van Stefano Raggio (Genua, Palazzo Spinola) van Van Cleve in het 
verleden toegeschreven aan Lucas van Leyden. De later toegevoegde inscriptie op het 
paneeltje Luca d’Olanda/ Pittore/ Steffano/ Raggio geeft dit immers te kennen. De 
toeschrijving van schilderijen van Joos van Cleve aan Lucas van Leyden lijkt dan ook niet 
zo verwonderlijk.598 Scailliérez, Parma en Zanelli concluderen aan de hand van achttiende-
eeuwse manuscripten dat de grote Aanbidding mogelijk rond 1517-1518 werd vervaardigd. 
Ook de ondertekening van het werk, die veel overeenkomsten vertoont met de 
ondertekening op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk in de houtsnedenconventie 
van 1516 zou een datering rond 1517-1518 kunnen bevestigen. Wat zijn de resultaten van 
het onderzoek met dendrochronologie naar de grote Aanbidding en bevestigen zij het 
vermoeden van Scailliérez, Parma en Zanelli?  

De jongste kernhoutjaarring van de grote Aanbidding is van 1491. Met de 
toevoeging van vijfentwintig jaar zou dit werk rond 1516 zijn vervaardigd. Dit is negen jaar 
vroeger dan Friedländers veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum van 1525. 
Hoewel het schilderij een dendrochronologische datering heeft, die zelfs één jaar vroeger is 
dan die van de drager van de kleine Aanbidding sluit de mogelijke ontstaansdatum vrij 

                                                           

593 Friedländer 1972, pp. 23, 56.  
594 Idem, p. 23. 
595 Friedländer 1972, p. 22. 
596 Parma in Zanelli/ Simonetti 2003, pp. 134-139; Zanelli in Simonetti/ Zanelli 2003, pp. 20-22, 
pp. 134-136; Scailliérez 1991, p. 79. 
597 Ratti 1766, p. 368; Ratti 1780, p. 377 (geciteerd in Zanelli 2003). 
598 Over toeschrijving aan Lucas van Leyden: Zanelli 2003, p. 78, noot 96. Ook schilderijen van 
andere kunstenaars werden in de achttiende en negentiende eeuw aan Lucas van Leyden. 
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nauwkeurig aan bij de veronderstelling van Zanelli, Parma en Scailliérez. Het onderzoek 
met dendrochronologie geeft echter, zoals gezegd, een terminus post quem voor het schilderij, 
waardoor de kunsthistorische datering van 1525 desondanks mogelijk zou kunnen zijn. 
Zoals reeds geconcludeerd in het derde hoofdstuk werd de grote Aanbidding mijns inziens 
echter rond dezelfde tijd als de kleine Aanbidding geschilderd en kan het verschil in stijl 
worden verklaard aan de hand van de opdrachtsituatie. Archivalische aanwijzingen, het 
onderzoek met infraroodreflectografie en de dendrochronologische analyse lijken uit te 
wijzen dat het paneel met de grote Aanbidding van de koningen inderdaad eerder moet 
worden gedateerd dan tot voor kort werd verondersteld. Een datering rond 1517/1518 is 
mijns inziens zeer aannemelijk. De dendrochronologische datering van de kleine 
Aanbidding rond 1517 is eveneens goed denkbaar, aangezien dit werk qua compositie nauw 
aansluit bij de Antwerpse Maniëristische stijl, die in deze periode een grote populariteit 
kende. Bovendien hadden Joos van Cleve en zijn medewerkers ook net het maniëristische 
Reinhold-altaarstuk vervaardigd en had de kunstenaar ervaring opgedaan met het 
vervaardigen van schilderijen in een herkenbare Antwerpse stijl. 

Het schilderij met Maria en Kind in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 17) 
wordt, zoals reeds vermeld, in de literatuur rond 1520 gesitueerd. Deze datering komt vrij 
nauwkeurig overeen met de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek. De 
jongste kernhoutjaarring van het paneel is van 1497 en de meest aannemelijke 
ontstaansdatum is 1522 (1497 + 25). De drie panelen met De annunciatie, Het laatste oordeel 
en Maria en Kind, de zogeheten Linsky-Madonna bevinden zich in New York (Metropolitan 
Museum of Art, nrs. 14, 21, 16). Ze zijn van een zeer hoge kwaliteit en werden mogelijk 
alle drie in dezelfde periode vervaardigd. De annunciatie en de Linsky-Madonna worden 
kunsthistorisch rond 1525 gesitueerd en Het laatste oordeel tussen 1520 en 1525. 
Dendrochronologie geeft voor deze drie werken een acceptabele datering, die bij 
benadering aansluit bij de kunsthistorische veronderstellingen. De annunciatie met een 
jongste kernhoutjaarring van 1496 heeft een meest aannemelijke dendrochronologische 
ontstaansdatum van 1521 (1496 + 25); De Linsky-Madonna kan rond 1522 zijn vervaardigd 
(1497 + 25) en Het laatste oordeel circa 1525 (1500 + 25).   
 
Uitzonderingsgevallen 
Hoewel voor de meeste werken van Joos van Cleve en zijn atelier die werden onderzocht 
met dendrochronologie de formule, waarbij wordt uitgegaan van de jongste 
kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en transport 
zeer bruikbaar blijkt, zijn er tevens enkele uitzonderingen.599 Voor de schilderijen met De 
geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 29), De aanbidding van de 
koningen in Praag (Narodni Gallery, nr. 30), het drieluik met De kruisiging in New York 
(Metropolitan Museum of Art, nr. 23) en De kruisiging in Boston (Museum of Fine Arts, nr. 
38) schijnt de toevoeging van vijfentwintig jaar immers een datering te bieden die te laat is 
in vergelijking met de kunsthistorische vermoedens. Hoe kan dit worden verklaard en 
bestaat er een overeenkomst tussen deze vier werken?  

In het geval van het altaarstuk met De aanbidding van de koningen in Praag geven de 
luiken een eerdere dendrochronologische datering dan het middenpaneel. De jongste 

                                                           

599 Klein geeft in zijn artikel ‘Dendrochronological Analyses of Panel Paintings of Joos van Cleve 
and Workshop’ De aanbidding van de koningen in Praag en De kruisiging in New York als voorbeeld 
van werken waarbij de dendrochronologische datering nauw aansluit bij de kunsthistorische 
veronderstellingen (Klein 2003). Op moment van publicatie had er nog geen systematische 
vergelijking plaatsgevonden van al de werken toegeschreven aan Joos van Cleve die door Klein 
werden geanalyseerd en de kunsthistorische ontstaansdata, waardoor het nog onduidelijk was welke 
methode het beste resultaat opleverde. Klein gaat in zijn artikel dan ook uit van de jongste 
kernhoutjaarring plus zeventien jaar in plaats van de uit dit onderzoek gebleken vijfentwintig jaar.    
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kernhoutjaarring van het linkerzijpaneel is van 1490 en die van het rechter: 1491.600 
Volgens de dendrochronologische analyse kunnen de luiken circa 1515 en 1516 zijn 
vervaardigd (1490 + 25 en 1491 + 25). Het middenpaneel heeft echter een jongste 
kernhoutjaarring uit 1505, dat volgens de formule met de toevoeging van vijfentwintig jaar, 
een datering rond 1530 doet vermoeden. De kunsthistorische datering van het werk in 
Praag is volgens Hand en Kotková echter circa 1520.601 Hoewel zij hun vermoedens 
baseerden op stilistische overeenkomsten met andere schilderijen, is de mogelijke 
ontstaansdatum van rond 1516, die door Friedländer werd gesuggereerd mijns inziens 
meer aannemelijk. Hoewel Maria en Kind, dan wel spiegelbeeldig, en het 
achtergrondlandschap veel overeenkomsten vertoont met het middenpaneel van het San 
Donato-altaarstuk van circa 1522 zijn de overige figuren en dan met name Jozef, Melchior 
en Baltasar sterk beïnvloed door het Antwerpse Maniërisme. Zowel de extravagante 
kleding, lichaamshoudingen en het heldere kleurgebruik sluiten nauw aan bij de 
maniëristische schilderijen van rond 1515-1520. Ook de verhoudingen van de figuren en 
dan in het bijzonder de klein uitgevallen handen doen een vroege vervaarding vermoeden; 
hoewel deze ‘imperfecties’ tevens op een minder ervaren assistent kunnen wijzen. Hoe kan 
de (te) late dendrochronologische datering van deze triptiek worden verklaard? 
Opmerkelijk is dat van de vier planken die het middenpaneel vormen, de plank die de 
jongste kernhoutjaarring bevat (plank II) in datering lijkt af te wijken van de overige drie 
planken. Plank I en III stammen uit dezelfde boom en hebben een jongste 
kernhoutjaarring van 1477 en plank IV heeft een jongste kernhoutjaarring die dateert van 
1489. Ook de jongste kernhoutjaarringen van het linkerluik (1490) en het rechterluik (1491 
en 1485) komen meer overeen met plank I, III en IV, maar niet met plank II (1505). 
Indien één van de zeven te dateren planken het geheel uit zijn verband lijkt te halen, mag 
deze dan buiten beschouwing worden gelaten? Wanneer het drieluik met De aanbidding van 
de koningen in Praag wordt vergeleken met de andere altaarstukken uit het atelier van Joos 
van Cleve, die uit meerdere planken bestaan, en zijn onderzocht met dendrochronologie 
wordt duidelijk dat dergelijke afwijkingen niet voorkomen. Het lijkt bij deze casus dus 
aanvaardbaar om uit te gaan van het jaar 1491 (de jongste kernhoutjaarring van de eerst 
volgende jongste kernhoutring na de afwijkende plank) als uitgangspunt voor de toe te 
passen formule (jongste kernhoutjaarring + 25). Hierbij dient men echter wel rekening te 
houden met de minimale toevoeging van elf jaar. De jongste kernhoutjaarring van de 
afwijkende plank, in dit geval 1505, mag immers bij toevoeging van elf jaar niet een 
dendrochronologische datering opleveren die later is dan de overige planken, omdat dit 
een gelijktijdige beschildering onmogelijk maakt.602 Bij De aanbidding van de koningen in Praag 
is het vroegst mogelijk jaar dat het hout werd gebruikt om te beschilderen: 1516 (1505 + 
11). Deze datering valt samen met de gemiddelde dendrochronologische ontstaansdatum 
(kapdatum + 25) van de overige planken. Indien deze werkwijze wordt geaccepteerd, geeft 
het dendrochronologische onderzoek voor het drieluik met De aanbidding van de koningen in 
Praag een datering van rond 1516 die mijn inziens vrij nauwkeurig aansluit bij de 
kunsthistorische veronderstelling. 

                                                           

600 Het rechter- en het linkerluik bestaan ieder uit twee planken. De eerste plank van beide 
zijpanelen zijn uit dezelfde boom gezaagd (zie afb. 22 in Klein 2003, p. 41). Voor plank II van het 
linkerluik was een datering niet mogelijk (te weinig jaarringen). 
601 Hand 1978, p. 136; Kotková 1999, pp. 87-97. 
602 Een ander belangrijk aspect bij het vaststellen van de vroegst mogelijke onstaatsdatum is de 
breedte van de individuele planken en de hoeveelheid aanwezige jaarringen, die eveneens van 
invloed is de mogelijkheid om een dendrochronologische datering vast te stellen. Indien een plank 
slechts bestaat uit 100 jaarringen moet de mediaanwaarde van 15 kritisch worden bekeken. Bij 200 
of meer jaarringen biedt de toevoeging van de mediaanwaarde van 15 veel meer zekerheid (met 
dank aan Peter Klein, november 2006).   
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De geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 29) wordt evenals 
het paneel in een Italiaanse privé-verzameling met hetzelfde onderwerp veelal aan het 
begin van Joos van Cleves carrière in Antwerpen gesitueerd.603 Hoewel het werk van een 
zeer hoge kwaliteit is, is de lichaamshouding van Jozef en Maria enigszins houterig. Het 
type van Jozef is gelijk aan de panelen met De aanbidding van de koningen in Berlijn en de 
kleine Aanbidding in Dresden, die beide kunsthistorisch rond 1513 worden gesitueerd. Jozef 
draagt een korte volle grijze baard en heeft een rond gezicht. De ruïne waarin de religieuze 
gebeurtenis zich afspeelt is eenvoudig en opvallend is de vervallen muur achter de Maagd, 
waarvan het net lijkt alsof deze niet volledig is uitgevoerd in verf.604 Dit element komt 
overeen met het San Donato-altaarstuk in Genua dat aan de hand van het 
dendrochronologische en stilistisch onderzoek rond 1522 kan worden gedateerd. Het 
landschap in De geboorte in Wenen is vlak en vertoont geen invloeden van Joachim Patenir, 
zoals wel het geval in Van Cleves latere werken van na Patenirs inschrijving als Antwerps 
vrijmeester in 1515, zoals De kruisiging van 1518 in Napels en het werk in Boston dat 
mogelijk rond 1525 werd vervaardigd. Al deze elementen dragen bij tot een 
kunsthistorische datering van rond 1514/1515 voor het schilderij in Wenen, die eveneens 
aannemelijk wordt geacht voor de andere scène met De geboorte in Italië.605 In de 
bestandscatalogus van het Kunsthistorisches Museum in Wenen wordt het paneel echter, 
mijn inziens onterecht, rond 1520 gedateerd.606 Deze mening werd gedeeld door Lanc en 
ook Hand veronderstelde een latere ontstaansdatum van 1519-1522.607 Hij wijdde de 
verschillende meningen inzake de datering van De geboorte in Wenen aan de; ‘… tentative 
and contradictory qualities in the picture itself’.608 Welke kunsthistorische datering, rond 
1514/1515 of circa 1520, wordt bevestigd door het onderzoek met dendrochronologie? 
Het schilderij met De geboorte in Wenen bestaat uit vier planken. Twee van de vier planken 
konden door het geringe aantal jaarringen niet worden gedateerd (plank I en III). De 
jongste kernhoutjaarring van plank IV is van 1493 en die van plank II van 1505. Met een 
minimale, maar zeer uitzonderlijke, toevoeging van elf jaar is de vroegst mogelijke datering: 
1516 (1505 + 11). Wanneer er zeventien jaar wordt toegevoegd, is de datering 1522 en met 
de gebruikelijke vijfentwintig jaar is de meest aannemelijke ontstaansdatum zelfs 1530. Hoe 
kan dit worden verklaard, deze datering is immers veel later dan beide kunsthistorische 
veronderstellingen? Hoewel het verleidelijk is om evenals bij De aanbidding van de koningen in 
Praag de andere, vroegst te dateren, plank als uitgangspunt te nemen, die een meest 
aannemelijke dendrochronologische datering van 1518 zou geven (1493 + 25), is dit in dit 
geval onacceptabel. De twee andere planken, die niet konden worden gedateerd, zouden 
immers eveneens een jongste kernhoutjaarring van het begin van de zestiende eeuw 
kunnen hebben. Desalniettemin bieden de twee planken die niet gedateerd konden worden 
eveneens een aanwijziging. Een belangrijk aspect bij het vaststellen van de vroegst 
mogelijke onstaatsdatum is namelijk de breedte van de individuele planken en de 
                                                           

603 Friedländer dateerde het werk rond 1514. Lanc 1975, p. 341: zij schreef dat het paneel in de 
literatuur veelal tussen 1511 en 1515 werd gedateerd. Zelf veronderstelde zij een vervaardiging 
rond 1520.  
604 Ook Hand merkte op dat enkele details in de architectuur niet volledig werden uitgevoerd. Hij 
concludeerde dat Joos van Cleve het paneel begon en dat assistenten het geheel gedeeltelijk 
afmaakten (‘…the Vienna Nativity was begun by Joos van Cleve and completed –partially 
completed might be more accurate- by members of the workshop’): Hand 1978, pp. 173-174. 
605 Friedländer 1972, p. 56. Scailliérez heeft het paneel met De geboorte in Wenen voorgesteld als het 
middenpaneel van een drieluik met op de luiken Adam en Eva (Parijs, Musée du Louvre): 
Scailliérez 1991, p. 22. Doordat de panelen met Adam en Eva zijn gedateerd op de originele lijst, 
zou ook De geboorte in Wenen rond 1507 moeten zijn vervaardigd. 
606 Wenen 1991, p. 284. 
607 Hand 1978, p. 173; Lanc 1975, p. 341. 
608 Hand 1978, p. 173. 
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hoeveelheid aanwezige jaarringen. De planken van De geboorte in Wenen zijn (evenals het 
middenpaneel van De aanbidding van de koningen in Praag) vrij smal en het aantal jaarringen 
beperkt. In dergelijke gevallen moet de mediaanwaarde van 15 voor het verwijderde 
spinthout kritisch worden bekeken, aangezien de aanwezige jaarringen geen volledig beeld 
geven van de boom waaruit de plank werd gezaagd.609  

Het onderzoek met dendrochronologie naar De geboorte van Christus in de Italiaanse 
privé-collectie zou wellicht een beter inzicht kunnen geven in de mogelijke ontstaansdatum 
van beide composities (De geboorte van Christus in de Italiaanse privé-collectie en De geboorte 
in Wenen). Op dit moment moet echter geconcludeerd worden dat de 
dendrochronologische datering veel later is dan dat kunsthistorici veronderstelden, zoals 
ook het geval bleek te zijn voor De kruisiging in Boston (Museum of Fine Arts). Opvallend 
is de zeer gedetailleerde uitvoering van het landschap op deze Kruisiging, waaraan de 
rechterzijde een door Patenir beïnvloede rotsformatie oprijst. Vermoedelijk door de 
stilistische gelijkenissen met De bewening van Christus in Frankfurt van 1524, dateerde menig 
auteur het paneel rond 1525.610 Het paneel in Boston bestaat uit twee planken, waarvan de 
jongste kernhoutjaarring van plank I stamt uit het jaar van 1501 en die van plank II uit 
1510. Met de toevoeging van zeventien jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en 
transport is het schilderij rond 1517 te dateren en met de toevoeging van vijfentwintig jaar 
circa 1535 (1510 + 25). Deze laatste datering is tien jaar later dan de meeste 
kunsthistorische veronderstellingen. Evenals De geboorte in Wenen geeft de 
dendrochronologische datering gebaseerd op de andere plank (I) een beter resultaat, 
namelijk 1501 + 25 = 1526, maar ook bij dit schilderij is deze werkmethode onacceptabel.  

Naast De geboorte in Wenen en De kruisiging in Boston geeft de triptiek met De 
kruisiging in New York een schijnbaar te late dendrochronologische datering. De jongste 
kernhoutjaarring van De kruisiging in New York is van 1505 en met de gebruikelijke 
toevoeging van vijfentwintig jaar geeft de dendrochronologische analyse een datering van 
rond 1530. De kunsthistorische datering gebaseerd op stilistische overeenkomsten met 
andere werken uit het oeuvre is echter 1520 en hiermee tien jaar eerder dan de 
vermoedelijke dendrochronologische ontstaansdatum.611 Het drieluik bestaat uit vijf (vrij 
smalle) planken. De drie planken van het middenpaneel zijn alle uit één boom gezaagd. 
Plank I heeft een vroegste kernhoutjaarring van 1502, plank II van 1503 en plank III van 
1499. Het linker- en rechterluik zijn eveneens uit een zelfde boom afkomstig, maar deze is 
niet gelijk aan de diegene die werd gebruikt voor het middenpaneel. De jongste 
kernhoutjaarring van het rechterzijpaneel stamt uit 1505 en die van het linker uit 1504. 
Deze vijf jaartallen komen vrij nauwkeurig overeen en er is niet zoals bij De aanbidding van 
de koningen in Praag sprake van een afwijkende en daardoor misleidende jongste 
kernhoutjaarring. Moet in dit geval de dendrochronologische datering van circa 1530 als 
correct worden beschouwd? Werd ook De geboorte in Wenen rond deze periode vervaardigd 
en is het mogelijk, dat De kruisiging in Boston circa 1535 totstandkwam? Of kan er een 
andere verklaring worden gegeven voor de schijnbaar te late ontstaansdata van deze drie 
schilderijen? 

Voor De kruisiging in New York en De geboorte van Christus in Wenen biedt de 
formule, die uitgaat van een toevoeging van zeventien jaar (gebruikelijk voor de zestiende-
eeuwse schilderijen van onder meer Hans Holbein) een datering die beter overeenkomt 
met de kunsthistorische veronderstellingen. Volgens de dendrochronologische analyse 
zouden beide panelen (De kruisiging, New York en De geboorte van Christus, Wenen) rond 
1522 (1505 + 17) tot stand kunnen zijn gekomen en De kruisiging in Boston circa 1527 
(1510 + 17). Het is echter onacceptabel om voor de meeste van de onderzochte werken de 
                                                           

609 Met dank aan Peter Klein (november 2006) die mij hierop wees. 
610 Pauwels in Friedländer 1972, p. 56. 
611 Ainsworth in Ainsworth/Christiansen 1998, pp. 357-358. 
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formule toe te passen die uitgaat van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig en voor 
enkele andere panelen de methode die zich baseert op zeventien jaar. Of kan deze omslag 
op een of andere manier worden verklaard? In de periode waarin de vier werken tot stand 
kwamen, de jaren twintig van de zestiende eeuw, ontving Joos van Cleve veel belangrijke 
opdrachten voor triptieken. Voor deze schilderijen had de kunstenaar in een relatief kort 
tijdsbestek veel houten dragers nodig. Wellicht had zijn houtleverancier onvoldoende hout 
in voorraad en/ of ging de paneelmaker zuiniger om met het geleverde hout. Misschien 
werd om deze reden het spinthout zeer nauwkeurig, direct achter het kernhout, verwijderd. 
Hierdoor ging een minimum aan kernhoutjaarringen verloren. Dit is een belangrijk 
gegeven, aangezien één centimeter kernhout overeenkomt met circa tien tot twintig jaar en 
daardoor van grote invloed is op de gebruikte formule.  

Hoewel er vrijwel niets bekend is over de wijze waarop schilders, en dan in het 
bijzonder Van Cleve, aan hun houten dragers kwamen, is het denkbaar dat kunstenaars 
veelal gebruik maakten van een vast paneelmakersatelier.612 Bij grote drukte zoals de jaren 
twintig van de zestiende eeuw was Joos van Cleve wellicht genoodzaakt uit te wijken naar 
een andere paneelmaker die er misschien andere werkmethoden op nahield.613 Een andere 
procedure bij het vervaardigen van panelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van relatief 
smalle planken, kan immers een verklaring zijn voor afwijkende dendrochronologische 
dateringen. Uiteraard kan ook de vaste paneelmaker zijn productiewijze hebben aangepast 
om te kunnen voldoen aan de vraag, of kon hij om dezelfde reden minder lang gedroogd 
hout hebben geleverd. Opmerkelijk is echter dat de dendrochronologische analyse van het 
altaarstuk met De bewening (Frankfurt) dat eveneens in de jaren 1520 werd vervaardigd 
(1499 + 25 = 1524) wel een correcte ontstaansdatum geeft. 

Een derde verklaring is dat de kunsthistorische veronderstellingen gewoonweg 
onjuist zijn. Zoals reeds is aangetoond, hanteerden Joos van Cleve en zijn medewerkers 
verschillende stijlen naast elkaar. Daarbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van modellen. 
Hierdoor is het in veel gevallen zeer moeilijk om op basis van stijl en/ of figuurtypen te 
bepalen wanneer een werk tot stand kwam. De dendrochronologische dateringen voor 
zowel De kruisiging in New York als in Boston en De geboorte van Christus in Wenen vallen 
alle binnen het leven van Van Cleve en zouden dus mogelijk kunnen zijn. Voor het paneel 
in Boston lijkt een ontstaansdatum rond 1535 een mogelijkheid. Er zijn echter weinig 
werken met zekerheid in de laatste tien jaar van het leven van de kunstenaar te situeren, 
waardoor een stilistische vergelijking grotendeels onmogelijk is. De hoge kwaliteit en zeer 
subtiele schildertoets wijst op een zeer ervaren hand. Bovendien is de ondertekening 
beperkt gebleven tot contourlijnen voor de figuren en enkele achtergrondelementen. Zoals 
werd aangetoond in het vorige hoofdstuk werd gedurende het hele oeuvre gebruik gemaakt 
van doordrukkartons. Of bij dit schilderij eveneens sprake is van een getraceerde 
ondertekening of dat het slechts een zeer schematische opzet is van de reeds geroutineerde 
hand van de meester, die bekend was met dergelijke composities, is onduidelijk. 
  
 

                                                           

612 Voor zover bekend, is bij slechts één paneel uit het atelier van Joos van Cleve een merk in de 
vorm van enkele incisies aangebracht op de achterzijde van de drager, namelijk bij het schilderij 
met Maria en Kind met Joachim en Anna in Poznan. Hoewel dit inkraste merk een verwijzing kan zijn 
naar de paneelmaker, zou het tevens met het transport van het hout te maken kunnen hebben 
gehad (zie hiertoe: Van de Velde 2005). Het merk is enkel bekend van een zwart en witfoto, want 
tijdens een restauratie werd de achterzijde afgeschaafd en voorzien van een parket.  
613 Binnen het tijdsbestek van deze studie was het onmogelijk om verder onderzoek te verrichten 
naar de constructie van de houten panelen. De wijze waarop de afzonderlijke planken zijn 
verbonden kunnen immers een aanwijzing zijn naar de paneelmaker.  



172 

5.2 Dendrochronologisch onderzoek naar serieproducten 
 
Portretten van Frans I en Eleanora  
Achtentwintig van de met dendrochronologie onderzochte werken die worden 
toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers zijn composities die 
meerdere malen zijn herhaald: drie panelen met De Heilige Hiëronymus (nrs. 15, 42, 45), zes 
met De Heilige Familie (nrs. 2, 7, 9, 12, 25-26), vier met Christus en Johannes de Doper als 
kinderen (nrs. 1, 6, 19, 47), twee portretten van Eleanora van Portugal (nrs. 39, 41); één portret 
van Frans I (nr. 33); twee portretten van Maximiliaan (nrs. 35, 49); één Lucretia (nr. 48), 
drie met Maria en Kind met kersen (nrs. 20, 43-44, waarvan één een variant met Maria en Kind 
van Cornelis, nr. 44) en zes met Maria en Kind (nrs. 12, 32, 34, 36-37, 40).614 Drie hiervan 
konden niet worden gedateerd met behulp van dendrochronologie: de schilderijen van 
Lucretia en Maximiliaan, beide in Wenen en de kopie naar Joos van Cleves Portret van Joris 
Vezeleer in Amsterdam (nr. 50). Slechts één van deze werken is gedateerd, namelijk de 
Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek in Princeton (inv. 8276, nr. 15). Er zijn echter enkele 
historische indicaties, waardoor een vermoedelijke periode voor het ontstaan van bepaalde 
composities kan worden gegeven. Zoals reeds opgemerkt, werden de portretten van Frans 
I en Eleanora wellicht gemaakt ter ere van hun huwelijk. Hierdoor kunnen zij na 1530 
worden gedateerd.615 Het portret van Frans I in Philadelphia (nr. 33) wordt beschouwd als 
het mogelijke origineel van de hand van Joos van Cleve.616 De zeer subtiele schildertoets en 
extreme detaillering van het rijkelijke gewaad bevestigen deze toeschrijving.617 De mantel 
van de Franse koning is afgezet met een brede bruine bontkraag, die werd aangebracht met 
een droge kwast. Met een fijn penseel duidde de kunstenaar de individuele haren aan. De 
mouwen zijn versierd met pareltjes en vetertjes, die door middel van hoogseltjes in 
waarschijnlijk loodtingeel en loodwit de lichtval en glinstering suggereren. De jongste 
kernhoutjaarring van het paneel met Frans I is 1506, waardoor de meest aannemelijke 
datering van het schilderij 1531 zou zijn (1506 + 25). Dit is exact de datum die zou kunnen 
worden verwacht. De portretten van Eleanora in Lissabon (nr. 39) en Wenen (nr. 41) 
werden volgens Friedländer gemaakt naar het veronderstelde originele pendant van Frans I 
in Philadelphia, dat zich bevindt in Hampton Court.618 Hand merkte echter (mijns inziens 
correct) op dat het opvallend is dat ondanks de vrijwel gelijke afmetingen van het paneel in 
de verzameling van de Britse koningin (Hampton Court) en het paneel in Philadelphia, 
zowel Eleanora als Frans I het gezicht in driekwart naar links hebben gedraaid.619 Hierdoor 
kan het als zeer onwaarschijnlijk worden geacht dat de schilderijen als pendanten werden 
vervaardigd. Scailliérez veronderstelde dat het portret van Frans I in Philadelphia een 
pendant zou vormen met het portret van Hendrik VIII (Hampton Court). Het 
dubbelportret zou ter gelegenheid van hun ontmoeting in Calais en Boulogne in oktober 
1532 zijn geschilderd.620 De afmetingen van de beide panelen komen bijna overeen. 

                                                           

614 Exclusief de drie werken, die in noot 551 worden genoemd.  
615 Rubbrecht 1910, pp. 117-121.  
616 Hand in Vlieghe 1992, p. 116. 
617 Evenals het schilderij met De kruisiging in Boston wijst het verfoppervlak van het schilderij met 
de Franse koning op een autograaf werk, terwijl de ondertekening geen uitsluitsel kan geven inzake 
toeschrijving. Ook bij het Portret van Frans I bestaat de eerste opzet op het paneel immers enkel uit 
contourlijnen, die lijken te wijzen op het gebruik van een karton. Beschrijving van het schilderij: 
Hand in Vlieghe 1992, pp. 116-117. 
618 Het paneel in Wenen is volgens Hand een eigenhandige repliek (Hand in Vlieghe 1992, p. 116). 
619 Hand in Vlieghe 1992, p. 116; afmetingen van het portret van Eleanora Hampton Court, 67,5 x 
56 cm en Frans I in Philadelphia, 72 x 59 cm. 
620 Scailliérez 1991, pp. 79, 80; Scailliérez 1997, pp. 120-124; Hand 2004, p. 103 (Hand dateert het 
werk 1530-1535). 
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Bovendien is Hendrik VIII afgebeeld met het gezicht driekwart naar links en Frans I met 
het gezicht driekwart naar rechts. Ook de ruimte waarin de beide mannen zijn voorgesteld 
zijn overeenkomstig. De achtergrondkleur, lichtval en tafel op de voorgrond sluiten op 
elkaar aan. Hand veronderstelt echter dat Joos van Cleve het portret van Frans I als model 
gebruikte voor het schilderij van Hendrik VIII.621 Dit zou volgens de auteur de 
overeenkomsten tussen beide portretten verklaren. Dendrochronologie zou wellicht meer 
informatie kunnen geven inzake de verhouding tussen de drie panelen in Hampton Court 
(Eleanora en Hendrik VIII) en Philadelphia (Frans I). Indien twee panelen zijn vervaardigd 
van planken uit dezelfde boom of als de panelen een gelijke dendrochronologische 
datering geven, kan een directe relatie worden bewezen.  

Doordat de portretten van Eleanora en Frans I hoogstwaarschijnlijk geen 
pendanten zijn, zou eveneens aan een vervaardiging naar aanleiding van het huwelijk in 
1530 kunnen worden getwijfeld. Desalniettemin lijkt een datering na 1530 aannemelijk 
vanwege stilistische eigenschappen. Bovendien staat op het stukje perkament in de handen 
van Eleanora in de versies in Hampton Court en Wenen: A la christianissima y muy podrosa 
Sinora la Reyna my sinora. Hierdoor kan worden vastgesteld dat zij op het moment dat het 
schilderij werd vervaardigd reeds was gehuwd met van de Franse koning. Vandaar dat de 
portretten van Eleanora, of zij nu wel of niet als pendant waren bedoeld van het portret 
van Frans I, na 1530 moeten worden gedateerd. Het dendrochronologisch onderzoek 
bevestigt deze kunsthistorische datering. De schilderijen in Lissabon en Wenen worden 
namelijk op basis van dendrochronologie rond 1536 (1511 + 25) en 1537 (1512 + 25) 
gesitueerd.622 Deze twee panelen zijn in tabel 6 opgenomen in grijs vet cursief, omdat de 
dendrochronologische dateringen als aannemelijk kunnen worden beschouwd. De vele 
kopieën naar zowel het portret van de Franse koning als naar dat van zijn echtgenote lijken 
de populariteit ervan immers te bevestigen. Vandaar dat de datering van de panelen in 
Lissabon en Wenen, vijf en zes jaar na het huwelijk zeer acceptabel is. Uitgaande van het 
verschil in kwaliteit en de veranderende schildertechniek van andere versies lijkt het 
aannemelijk om te concluderen dat de productie van deze vorstenportretten zich 
gedurende een lange periode voortzette en dat de vervaarding ervan niet beperkt bleef tot 
het atelier van Joos van Cleve.623 Bij deze onderzoeksgroep met de portretten van Frans I 
en Eleanora van Portugal worden de kunsthistorische vermoedens, gebaseerd op 
stilistische overeenkomsten met andere werken en historische gegevens bevestigd door het 
onderzoek met dendrochronologie. 

 
Zes versies van ‘De Heilige Familie’ 
Van de zes panelen met De Heilige Familie, die werden onderzocht met dendrochronologie, 
bevinden zich er drie in The Metropolitan Museum of Art in New York.624 Het schilderij 
van de Friedsam-collectie (type A) is van zeer hoge kwaliteit en is zoals reeds opgemerkt in 
                                                           

621 Hand 2004, p. 103. Hand vermeld bovendien dat op basis van een vergelijking met Hans 
Holbeins portret van Hendrik VIII (van circa 1534-1536 in Madrid, Thyssen-Bornemisza Collectie) 
kan worden vastgesteld dat de gelaatstrekken van Hendrik te vaag en gestandardiseerd zijn om er 
vanuit te kunnen gaan dat Joos van Cleve het portret naar het leven vervaardigde.  
622 Friedländer beschreef het schilderij in Wenen als een ‘faithful replica of equal merit’ 
(Friedländer 1972); Campbell 1985, pp. 24-26. Campbell veronderstelde dat beide werken werden 
gemaakt door Joos van Cleve zelf. Hij schreef dat ‘Neither picture is a straightforward copy of the 
other (…)’. De afmetingen van het Portret van Frans I (Philadelphia) en het Portret van Eleanora in 
Hampton Court zijn echter bij benadering bijna exact gelijk. Het paneel in Philadelphia is 72,1 x 
59,2 cm en het werk in Hampton Court: 71,4 x 58,7 cm. Het schilderij in Wenen is veel kleiner 
(35,3 x 29,7 cm) en kan hierdoor niet het pendant zijn geweest van het paneel in Philadelphia.     
623 Hand maakte melding van Franse kopieën naar Joos van Cleves portretten van Frans I en 
Eleanora (Hand in Vlieghe 1992, p. 116).  
624 Ainsworth in Ainsworth en Christiansen 1998, pp. 246-252, 407.  
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het vorige hoofdstuk mogelijk een autograaf werk (nr. 7).625 Aan de hand van de 
dendrochronologische analyse kan het paneel rond 1512 worden gedateerd (1487 + 25). 
Deze datering sluit aan bij de veronderstelde kunsthistorische datering van circa 1512 van 
onder meer Friedländer (1934), Baldass en Ainsworth.626 De meningen omtrent de datering 
van schilderijen met De Heilige Familie uit het atelier van Joos van Cleve lopen echter 
uiteen. In een artikel van 1929 (vijf jaar voor het verschijnen van Friedländers Die 
Altniederländische Malerei, Joos van Cleve, Jan Provoost, Joachim Patenir) stelde Friedländer voor 
dat het paneel in de Friedsam-collectie rond 1520 werd geschilderd.627 Ook Hand vond 
deze ontstaansdatum (1520) voor de compositie aannemelijker dan de datering van rond 
1512 en dateerde het schilderij op zijn vroegst rond 1517/1518.628 

Het paneel in de Blumenthal-collectie (type B) wordt toegeschreven aan het atelier 
van Joos van Cleve en werd volgens Ainsworth rond 1515 vervaardigd.629 Met een jongste 
kernhoutjaarring van 1495 is de meest aannemelijke dendrochronologische datering van 
het paneel echter rond 1520 (nr. 12, 1495 + 25). Eén ander schilderij met dezelfde 
compositie waarbij het Christuskind in een gebogen liggende houding (type B) is afgebeeld, 
werd onderzocht met dendrochronologie. Dit paneel bevindt zich in Chicago (nr. 9) en is 
evenals de versie van de Blumenthal-collectie gemaakt door een werkplaatsassistent. De 
jongste kernhoutjaarring dateert van 1491 en met de toevoeging van vijfentwintig jaar zou 
het schilderij rond 1516 zijn vervaardigd. Indien de veronderstelde kunsthistorische 
ontstaansdatum van deze variant met De Heilige Familie (type B) wordt gecombineerd met 
de dendrochronologische gegevens kan wellicht worden verondersteld dat de meeste 
versies die behoren tot type B mogelijk tussen 1515 en 1520 werden geschilderd.  

Ook het schilderij in de Lehman-collectie (type C) wordt toegeschreven aan het 
atelier van Van Cleve en kan dendrochronologisch rond 1529 worden gesitueerd (nr. 25, 
1504 + 25). Deze ontstaansdatum sluit nauw aan bij de veronderstelde kunsthistorische 
datering.630  Evenals bij type D is het sfumato-effect in het gezicht van de Maagd sterker 
aanwezig dan in types A en B, waardoor type C veelal rond 1530 wordt gesitueerd. Hoewel 
er geen Heilige Familie-varianten van het type D werden onderzocht met 
dendrochronologie zijn de kunsthistorische meningen inzake de datering van deze werken 
meer in overeenstemming. De compositie van De Heilige Familie met het liggende 
Christuskind met rozenkrans lijkt immers later tot stand te zijn gekomen dan de 
schilderijen die behoren tot types A en B. Zeven van de acht gekende versies zijn 
geschilderd op een groot formaat (afgerond 70 x 55 cm).631 Dit formaat komt tevens 
overeen met de panelen van Maria en Kind met kersen, die mogelijk vanaf de tweede helft van 
de jaren twintig van de zestiende eeuw werden vervaardigd. In verhouding nemen de 
figuren een kleinere positie in het beeldvlak in, waardoor de omringende architectuur 
nadrukkelijker aanwezig is. Indien de versies in onder andere Manchester (The Currier 
Gallery of Art) en de versie uit de voormalige Balbi-collectie als uitgangspunt worden 
genomen, blijkt dat deze werken tevens stilistisch beter aansluiten bij de schilderijen die 
tussen 1525 en 1530 werden vervaardigd.632   

                                                           

625 Idem, pp. 246-249. 
626 Ainsworth in Ainsworth en Christiansen 1998, pp. 246-249; Baldass 1925, p. 18, cat. 18, fig. 15; 
Friedländer 1972, pp. 28-29, 64. De datering van de laatste auteur (Ainsworth) is mogelijk 
gebaseerd op het onderzoek met dendrochronologie.  
627 Friedländer 1929, pp. 206-212. 
628 Hand 1978, p. 155; Hand 2004, cat. 32, p. 131. 
629 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250. 
630 Ibidem. 
631 Zie tabel 2, hoofdstuk 4. 
632 Hand dateerde de versie in The Currier Gallery rond 1528 (Hand 1978, 209) en Friedländer 
circa 1525 (Friedländer 1972, p. 64).  
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Het paneel met De Heilige Familie in Londen (The National Gallery) is opmerkelijk 
wat betreft de afwijkende compositie en de verschillende opvattingen van kunsthistorici 
inzake de plaats die het werk inneemt in de kopiereeks. Door de meeste auteurs wordt het 
werk beschouwd als een autograaf stuk van Joos van Cleve. Friedländer schreef: ‘(…) the 
virtues and weakness of the London panel are best explained on the assumption of an 
early date of origin’ en dateerde het schilderij evenals Baldass tussen 1515 en 1520.633 Of er 
echter sprake is van een werk dat werd vervaardigd door een ateliermedewerker of dat Joos 
van Cleve zelf deze afwijkende variant schilderde is onbekend. De door Friedländer 
genoemde ‘fouten’ konden immers eveneens het resultaat zijn van een onervaren hand van 
een ateliermedewerker, maar deze mogelijkheid liet de Duitse kunsthistoricus bij het 
bepalen van een mogelijke ontstaansdatum buiten beschouwing. Hand achtte op basis van 
een stilistische vergelijking met de verschillende versies van De Heilige Familie in de 
Metropolitan Museum of Art een ontstaansdatum rond 1520 of kort erna voor het 
Londense werk waarschijnlijker.634 Hij beschouwde de compositie in Londen als één van 
de prototypes (originelen) en hij schreef: ‘The large number of surviving copies, 
particularly of the London picture, testifies to the desirability and success of this type in 
the marketplace’.635 Ainsworth nam Hands idee van het schilderij in Londen als prototype 
over en veronderstelde dat de versie in de Blumenthal-collectie is afgeleid van het paneel in 
The National Gallery (Londen).636 Zoals aan de orde is geweest in het vorige hoofdstuk 
zijn het gezichtstype van de Maagd, de houding van haar rechterhand, de plooival van de 
hoofddoek en de verschijning van Jozef inderdaad overeenkomstig. De pose van het 
Christuskind is echter anders. De ondertekening, die tevens zichtbaar is met het blote oog, 
van het schilderij in Londen toont echter aan dat de houding van Christus gelijk was aan 
het paneel in de Blumenthal-collectie en dat de pose gedurende het verfproces werd 
veranderd. Mijns inziens is de versie in Londen dan ook een afgeleide variant van type B 
(zoals het paneel in de Blumenthal-collectie). Gebaseerd op de stilistische en 
compositorische overeenkomsten, de IRR-gegevens gepresenteerd door Ainsworth en het 
onderzoek met dendrochronologie is het in mijn optiek aannemelijk dat De Heilige Familie 
in Londen rond dezelfde tijd als de versie in de Blumenthal-collectie werd vervaardigd 
tussen 1515 en 1520. Welke inzichten biedt het onderzoek met dendrochronologie? De 
jongste kernhoutjaarring van het paneel in Londen dat uit één plank bestaat, dateert uit 
1470 (nr. 2). Dit geeft een zeer vroege ontstaansdatum voor het werk, namelijk rond 1495 
(1470 + 25). Dendrochronolgie geeft echter enkel een terminus post quem en het paneel kan 
dus vele jaren later zijn beschilderd. Het is echter tevens denkbaar dat het vrij kleine 
houten paneel (42,5 x 31,5 cm) lange tijd onbeschilderd in het atelier van de schilder of 
paneelmaker bleef liggen.637 Een andere verklaring is wellicht te vinden in de manier 
waarop houten planken uit de boom werden gezaagd. Indien het binnenste deel van de 
boom werd gebruikt voor de vervaardiging van de drager, geeft dendrochronologie een 
zeer vroege ontstaansdatum. Met andere woorden, het paneel zou kunnen zijn gemaakt 
van het gedeelte dat zich het dichtst bij de kern bevond van de radiaal uit de boom 
verzaagde plank. Hierdoor geeft de beschikbare drager geen volledig beeld van de 

                                                           

633 Baldass 1925, p. 18, cat. 32, fig. 35; Friedländer 1972, p. 28. 
634 Hand 1978, p. 159; Hand 2004, p. 52-56; cat. 33, p. 132, fig. 54 (kleur). In zijn recente 
monografie (2004) dateert Hand het schilderij in Londen circa 1520/1525. Hij vermeldt in zijn 
catalogusnotitie dat deze datering is gebaseerd op Lorn Campbells veronderstelling dat het werk 
eerder in 1525 werd geschilded dan in 1520 (p. 132). 
635 Hand 1978, p. 161. 
636 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250. 
637 Het kleine formaat van afgerond 40 x 30 cm sluit wel aan bij de eerste versies van De Heilige 
Familie, prototype A, die eveneens deze afmetingen hebben. Van prototype C en D is echter ook 
van elk één op een drager van 40 x 30 cm geschilderd (zie tabel 2, hoofdstuk 4).  
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oorspronkelijke boom, omdat er slechts een gedeelte van is gebruikt en hierdoor een groot 
aantal jaarringen ‘verloren’ is gegaan.638 In het geval van het paneel met De Heilige Familie in 
Londen biedt het onderzoek met dendrochronologie geen uitsluitsel inzake de juiste 
ontstaansdatum. De hypothese dat het werk zeer vroeg en rond dezelfde periode als de 
versie in de Friedsam-collectie is ontstaan, wordt immers door de dendrochronologische 
analyse eerder bevestigd dan uitgesloten.  

Samengevat blijkt, dat de kunsthistorische veronderstelling dat de oorsprong van 
de schilderijen met De Heilige Familie (type A t/m C) aan het begin van Joos van Cleves 
carrière tussen circa 1511 en 1520 moet worden gesitueerd, wordt ondersteund door het 
dendrochronologisch onderzoek naar vier van de zes versies. De dendrochronologische 
analyse bevestigt eveneens dat de populariteit van voorstelling met De Heilige Familie nog 
lange tijd werd voortgezet. Het panelen uit de Lehman-collectie (Metropolitan Museum of 
Art, New York) en het Sinebrychoff Museum (Helsinki) met een dendrochronologische 
datering van 1529 zijn hier mogelijk een voorbeeld van.   
 
Christus en Johannes de Doper als kinderen mogelijk eerder te dateren 
Evenals De Heilige Familie was de compositie met Christus en Johannes de Doper als kinderen uit 
het atelier van Joos van Cleve een zeer geliefd product, zelfs na het overlijden van de 
kunstenaar.639 Vier versies van deze voorstelling werden onderzocht met 
dendrochronologie. De datering van de compositie met de omhelzende kinderen was voor 
veel kunsthistorici één van de vele punten voor discussie. Doordat Joos van Cleve de 
voorstelling mogelijk kopieerde naar een origineel van Leonardo da Vinci wordt veelal 
gesuggereerd dat de schilderijen met Christus en Johannes de Doper als kinderen van Joos van 
Cleve en zijn ateliermedewerkers na het veronderstelde bezoek van de kunstenaar aan het 
Franse Hof, dat over het algemeen tussen 1529 en 1535 wordt gesitueerd, werd 
vervaardigd.640 Doordat er tot voor kort geen documenten bekend waren die Van Cleves 
verblijf tussen 1528 en 1535 in Antwerpen bevestigden, situeerden verschillende auteurs de 
reis naar Frankrijk ergens in deze zeven jaar durende periode. Recentelijk werd echter een 
document van 17 februari 1533 ontdekt, waarin Joos van Cleve Joris Vezeleer 
toestemming gaf een geldbedrag van Frans I in ontvangst te nemen voor de levering van 
drie schilderijen.641 Uit deze informatie kan worden afgeleid dat Van Cleve in ieder geval in 
1533 in Antwerpen verbleef en dat Joris Vezeleer de contactpersoon was tussen Frans I en 
de schilder. Of al de contacten tussen Van Cleve en Frans I op deze wijze verliepen is 
onbekend, maar mijns inziens zeer goed mogelijk.  

Leonardo da Vinci stierf in 1518 aan het Franse Hof. De originele compositie met 
Christus en Johannes de Doper als kinderen van de hand van Leonardo moet dus voor dit jaar 
zijn totstandgekomen. Van de ruim vijftien versies die aan Joos van Cleves atelier kunnen 
worden toegeschreven, is er geen één voorzien van een datering op het schilderij. 
Desondanks zijn er enkele documenten waarin de compositie wordt vermeld, die wellicht 
enig inzicht kunnen bieden in de ontstaansperiode ervan. In de inventarissen van 
Margaretha van Oostenrijk wordt op 17 juli 1515 (en nogmaals in 1524) een paneel 
genoemd met als onderwerp twee omhelzende kinderen.642 Men mag ervan uitgaan dat het 

                                                           

638 Het andere gedeelte kan eveneens zijn verwerkt tot een paneel.  
639 Enkele publicaties over de Leonardeske invloed op de compositie met de omhelzende kinderen 
van Joos van Cleve en zijn atelier: Marlier 1967; Traversi 1990.  
640 Lanc 1975, p. 342; Friedländer 1973, p. 57; Veilingcatalogus 2000, p. 74. 
641 Leproux 2001, p. 195; en tevens P. Vermeylen, The gentleman-dealer and his milieu : Joris 
Vezeleer and the 16th century tapestry trade, lezing tijdens het congres Tapestry in the Renaissance-
symposium, New York, The Metropolitan Museum of Art, 6-8 juni, 2002. 
642 Le Gay 1839, p. 482 (geciteerd in Zimmermann 1885, p. 98, p. 135): Item ung aultre tableau de 
deux petits enffans, embrassant et baisent l’ung l’autre sur l’arbette, fort bien fait’ (Regest-no. 2979: 
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hier een soortgelijke voorstelling betreft als de compositie die werd uitgevoerd door Joos 
van Cleve en zijn medewerkers. Doordat het onbekend is waar de versie van Margaretha 
van Oostenrijk zich tegenwoordig bevindt, is het echter onmogelijk om uitsluitsel te geven 
over de vervaardiger van dit werk. Desondanks heeft menig auteur zich in het verleden 
met deze problematiek beziggehouden, waarbij de vraag of het een versie betrof van de 
hand van een Italiaans kunstenaar of dat het een Zuid-Nederlandse kopie was naar een 
Italiaans voorbeeld, centraal stond. Desalniettemin geeft dit document te kennen dat de 
voorstelling (hoogstwaarschijnlijk) reeds in 1515 buiten Frankrijk en Italië gekend was. De 
datering van de schilderijen met Christus en Johannes de Doper als kinderen afkomstig uit de 
werkplaats van Joos van Cleve na het veronderstelde verblijf van de kunstenaar aan 
Fontainebleau moet dan ook in twijfel worden getrokken. 

Mogelijk louter om een relatie te bewerkstelligen tussen het schilderij in de collectie 
van Margaretha van Oostenrijk en het paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen 
dat is voorzien van een Metsijs-achtige achtergrondfiguur dateren enkelen de versie 
toegeschreven aan Quinten Metsijs in Chatsworth rond 1515-1520.643 Traversi 
veronderstelde echter dat het schilderij werd vervaardigd door Jan Metsijs, Quintens zoon. 
In dit geval is een datering rond 1515-1520 onmogelijk, aangezien Jan Metsijs 
hoogstwaarschijnlijk kort voor 1508 werd geboren.644 Het is opmerkelijk dat slechts één 
versie wordt toegeschreven aan Quinten (of Jan) Metsijs, terwijl het merendeel van de 
overige werken uit het atelier van Joos van Cleve schijnt te komen. Een dergelijk fenomeen 
merkte Hand tevens op voor de voorstelling met De Heilige Familie, waarover hij schreef 
dat: ‘a survey of the works of Joos van Cleve’s contemporaries reveals that Gerard David, 
Jan Gossaert and Bernard van Orley seldom painted Holy Families; there are apparently 
none extant by Quentin Massys and relatively few by the Master of the Mansi Magdalena 
and the Master of Frankfurt’.645 Het beperken van kunstenaars tot niches is reeds aanbod 
gekomen in het tweede en vierde hoofdstuk en gold mogelijk tevens voor de compositie 
met Christus en Johannes als kinderen.  

In een document van 2 december 1529 wordt wederom een schilderij genoemd 
met mogelijk dezelfde voorstelling. 646 De Antwerpse kunsthandelaar Jehan Dubois 
verkocht een paneel met ‘deux enffans eulz baisant ensemble’ aan Frans I. In de twee 
genoemde documenten (de inventarissen van Margaretha van Oostenrijk en het document 
van 1529) wordt, zoals gebruikelijk in deze periode, geen melding gemaakt van de 
kunstenaarsnaam. Hoewel de versie in de collectie van Margaretha van Oostenrijk een 
Italiaans schilderij zou kunnen betreffen, is het paneel in het tweede document mijns 
inziens een product van een Antwerpse schilder. Het werd immers verkocht door een 
vooraanstaande Antwerpse kunsthandelaar in Antwerpen. Aangezien Van Cleve zich, zoals 
reeds opgemerkt, mogelijk had gespecialiseerd in deze compositie, betreft het hier wellicht 
een versie uit het atelier van Joos van Cleve.647 Het jaartal 1529 wordt dan ook door velen 
als uitgangspunt genomen om andere versies van Christus en Johannes de Doper als kinderen 

                                                                                                                                                                         

Inventar des gesamten Besitzes der Erzhertogin Margarethe, Tochter Kaiser Maximilians, an 
Kunstgegenständen und Büchern). Eichberger 2002, pp. 307-310; Hand 2004, p. 98. 
643 Glück 1928, p. 502-507. Friedländer schreef dat de compositie populair was rond 1520 
(Friedländer 1971, p. 33). De Bosque vermoedde een datering van het schilderij in Chatsworth 
tussen 1515 en 1520 (De Bosque 1975, p. 236). Traversi veronderstelde dat het werk in Chatsworth 
moet worden toegeschreven aan Jan Massys, Quintens zoon (Traversi 1990, p. 127). 
644 Friedländer 1971, pp. 14-15. Hoewel een exact geboortejaar voor Jan niet voorhanden is, lijkt 
Friedländers suggestie aannemelijk, aangezien Jan en ook zijn broer Cornelis in 1531 werden 
ingeschreven als vrijmeester in de Liggeren. Over Jan Metsijs: Buijsters-Smets 1995. 
645 Hand 1978, p. 161. 
646 Guiffrey 1879, pp. 42-44; Adhémar 1946, p. 12; Cox-Rearick 1995, p. 68; Hand 2004, p. 99. 
647 Hand 2004, p. 99. 
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rond dit jaar te situeren.648 Ook Hand vermeldde dat het document voorziet in een terminus 
ante quem voor de compositie in de Nederlanden en geeft hiermee aan dat modellen naar 
het origineel van Leonardo da Vinci reeds in Antwerpen aanwezig moeten zijn geweest, 
voordat het eventuele bezoek van Joos van Cleve aan het Franse hof had plaatsgevonden. 
 Welke inzichten biedt het onderzoek met dendrochronologie naar de schilderijen 
met Christus en Johannes de Doper als kinderen? Eén van de belangrijkste versies van Joos van 
Cleve is het paneel in Chicago (Institute of Art, nr. 6). Het werk werd grotendeels door de 
meester vervaardigd en is bovendien voorzien van een wapenschild. Hierdoor kon de 
opdrachtgever worden geïdentificeerd met Pompeus Occo.649 Occo was een Amsterdams 
bankier die van 1511 tot 1537 in dienst was van de Duitse familie Fugger. Hoewel er vrij 
veel informatie bekend is inzake zijn sociale en professionele leven, is het onbekend 
wanneer hij het schilderij met Christus en Johannes de Doper als kinderen bij Joos van Cleve 
kocht of bestelde. Occo bezocht Antwerpen menigmaal en kan tijdens één van deze 
bezoeken de opdracht voor het paneel aan de kunstenaar hebben gegeven. Dat de 
Amsterdamse bankier een kunstliefhebber was, blijkt tevens uit enkele andere werken van 
bekende schilders in zijn bezit, waaronder het drieluik van Jacob Cornelisz van Oostsanen 
met Maria en Kind met engelen (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) van 
1515 en het portret van Pompeus Occo, geschilderd door Dirck Jacobz, Jacob Cornelis’ 
zoon (Amsterdam, Rijksmuseum) van 1531. Hand dateert de versie in Chicago gebaseerd 
op zowel historische als stilistische elementen circa 1525. Dendrochronologisch is het werk 
in Chicago echter veel vroeger te dateren. De jongste kernhoutjaarring is van 1487, 
waardoor men tot een meest aannemelijke dendrochronologische ontstaansdatum komt 
van 1512 (1487 + 25). Welke informatie bieden de andere drie versies van Christus en 
Johannes de Doper als kinderen die werden onderzocht met behulp van dendrochronologie? 

Het paneel in Weimar werd vervaardigd door een ateliermedewerker van Joos van 
Cleve. Zoals reeds opgemerkt in het vorige hoofdstuk, is het werk vlotter geschilderd en 
doet het kleinere formaat vermoeden dat het bestemd was voor een marktsegment van 
minder vermogende klanten. Het paneel heeft een vroegste kernhoutjaarring uit 1500 en 
kan rond 1525 worden gedateerd (nr. 19). Deze datering komt vrij nauwkeurig overeen 
met de veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum en is in tabel 6 in grijs 
opgenomen. Naast de twee versies in Chicago en Weimar, zijn er tevens twee andere in 
formaat afwijkende schilderijen met de kussende kinderen onderzocht met 
dendrochronologie. In eerste instantie is het dendrochronologische resultaat van het 
paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen in een particuliere collectie in Duitsland 
opmerkelijk (in bruikleen aan Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, nr. 1). De jongste 
kernhoutjaarring is van 1455 en het meest aannemelijke jaar voor het beschilderen van de 
houten drager zou dan 1480 zijn. Hoewel dendrochronologie een betrouwbare terminus post 
quem geeft, is deze datering desondanks erg vroeg en valt de ontstaansdatum zelfs voor de 
geboorte van Joos van Cleve. Bovendien zijn er geen andere voorbeelden bekend van 
dergelijke vroege dateringen in de groep met dendrochronologisch onderzochte werken, 
toegeschreven aan Joos van Cleve. Het was echter in dit geval mogelijk een verklaring te 
vinden voor deze zeer vroege ontstaansdatum. Sander ontdekte dat de drager van het 
schilderij een hergebruikte plank van een oude kast was.650 Uitgaande van de 

                                                           

648 Hand 1978, p. 213, p. 215. 
649 Informatie over Pompejus Occo: Nübel 1972. De versie in Chicago is vermeld als autograaf 
werk in: Friedländer 1972, p. 57 en Hecht 1981, p. 25. Volgens Hand (2004) is geen enkele versies 
volledig door Joos van Cleve vervaardigd. In zijn catalogusgedeelte catalogiseert hij de meeste 
versies als ‘Joos van Cleve en werkplaats’, ‘werkplaats van Joos van Cleve’ of ‘kopie naar…’ (Hand 
2004, pp. 98-99 en cat. nrs. 80-84.9, pp. 164-166). 
650 Sander 1995, pp. 175- 184. 
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dendrochronologische analyse werd dit meubelstuk aan einde van de vijftiende eeuw 
vervaardigd. Wanneer Joos van Cleve het hout hergebruikte is echter onbekend.   

Een eveneens kleinere, maar mogelijk latere variant van het paneel met Christus en 
Johannes de Doper als kinderen bevindt zich in Palermo (Palazzo Regionale, nr. 47). Het 
onderwerp met de omhelzende kinderen is de belangrijkste connectie met de werken 
toegeschreven aan Joos van Cleve. Het schilderijtje in Palermo werd niet in het atelier van 
Van Cleve gemaakt en werd hoogstwaarschijnlijk na zijn dood vervaardigd. Het heeft niet 
het gebruikelijke standaardformaat, zoals de andere versies (met uitzondering van het 
schilderij in Frankfurt) die zijn toegeschreven aan Joos van Cleves atelier. Tevens werd er 
een andere schildertechniek toegepast. Ondanks deze verschillen zijn er ook 
overeenkomsten. Het schilderij werd geschilderd op eikenhout uit het Baltische Zeegebied. 
Dit doet vermoeden dat het werk in de Nederlanden werd vervaardigd. Daarnaast vertoont 
de ondertekening, gemaakt met een droog materiaal, nauwe verwantschappen met de 
werkmethoden van de Zuid-Nederlandse schilders. De anonieme schilder maakte gebruik 
van schetsmatige contourlijnen voor de hoofdvormen van de compositie (de beide 
kinderen, het kussen en het gordijn) en daarbinnen werden de schaduwpartijen aangeduid 
met enkele arceringen. Zoals verwacht, geeft het onderzoek met dendrochronologie een 
datering in de zeventiende eeuw. De meest aannemelijke datering voor het werk is rond 
1640 (1623 + 17).651 Het is onbekend of een paneel met Christus en Johannes de Doper als 
kinderen uit het atelier van Joos van Cleve de kunstenaar van het kleine schilderij in 
Palermo (direct) heeft geïnspireerd. In de Italiaanse varianten van de voorstelling werden 
de twee kinderen echter voor een landschap geplaatst, zoals bij Marco d’ Ogionno 
(Hampton Court) of maakten Christus en Johannes deel uit van een Heilige Familie, zoals 
het exemplaar door Bernardino Luini in Madrid (Prado). In de meeste versies, 
toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn assistenten worden de kinderen geflankeerd door 
architectonische ornamenten (Brussels en Chicago) of zijn zij gezeten in een bedstede met 
rode lakens (Napels), zoals ook het geval is in het paneel in Palermo. De gelijksoortige 
achtergrond zou een aanwijzing kunnen zijn voor de veronderstelling dat de schilder van 
het werk in Palermo een paneel met Christus en Johannes als kinderen van Joos van Cleve en 
zijn atelier kende. Hij kan zich echter eveneens hebben gebaseerd op een latere kopie naar 
de compositie die in Antwerpen grote populariteit kende door de productie van met name 
de werkplaats van Van Cleve.  

Zoals ook de documenten die inzicht zouden kunnen bieden in de mogelijke 
ontstaansdatum van de compositie met Christus en Johannes de Doper als kinderen geeft het 
onderzoek met dendrochronologie opmerkelijke en uiteenlopende dateringen. In dit geval 
zijn zowel de historische als dendrochronologische gegevens te divers om uitsluitsel te 
geven over juiste ontstaansperiode. Het blijft hypothetisch, maar mijns inziens werd de 
eerste versie van de voorstelling kort na 1515 vervaardigd door Joos van Cleve in 
Antwerpen. De dendrochronologische datering van het paneel in Weimar, 1525, is 
hoogstwaarschijnlijk correct. Met vrij grote zekerheid kan worden vastgesteld dat Joos van 
Cleve niet bekend is geraakt met de voorstelling van Christus en Johannes de Doper als kinderen 
aan het Franse Hof, maar gewoon in Antwerpen door middel van Italiaanse voorbeelden 
in de vorm van schilderijen, tekeningen of prenten.  
 
De Heilige Hiëronymus 
Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers hebben drie verschillende composities met de 
Heilige Hiëronymus geschilderd. De vroegste is die met de boetvaardige heilige in een 
landschap (onder andere in Oldenburg, Landesmuseum en Muskegon, Michigan, Hackley 

                                                           

651 In dit geval is er een toevoeging van zeventien jaar toegepast, in plaats van de vijfentwintig jaar 
voor de Joos van Cleve-groep, omdat dit meer gebruikelijk is voor de zeventiende eeuw.   
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Art Gallery, type A).652 Friedländer en Baldass dateerden deze voorstelling rond 1513, 
Hand tussen circa 1516 en 1518.653 Door het landschap met Patenir-achtige rotsformaties 
lijkt een vervaardiging van de compositie na 1515, zoals Hand veronderstelde, aannemelijk. 
De andere twee composities, waarin Hiëronymus in een interieur is gesitueerd, dateren van 
na 1521. Deze terminus post quem is gerelateerd aan het bezoek van Albrecht Dürer aan 
Antwerpen in 1520/1521. Uit zijn reisverslag is immers bekend dat hij in 1521 een paneel 
met De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek schilderde voor de Portugees Ruy Fernández 
de Almeida. Dit schilderij bevindt zich vandaag de dag nog steeds in Portugal in het Museu 
Nacional de Arte Antiga in Lissabon. Joos van Cleve en zijn atelier, maar ook latere 
navolgers, hebben vele kopieën gemaakt naar deze voorstelling. Eén van de beste versies, 
waarschijnlijk van Joos van Cleves hand, bevindt zich in Cambridge, Massachusetts 
(Harvard University Art Museums).  

Eén van de twee versies met De Heilige Hiëronymus in Princeton (Art Museum of the 
Princeton University, nr. 15) is een kopie naar het voorbeeld van Dürer (type B).654  Hand 
en Muller beschouwden het werk als een eigenhandig schilderij van Joos van Cleve.655 Het 
paneel is het enige gedateerde werk in deze onderzoeksgroep. Links van de plank aan de 
muur is in witte verf het jaartal 1528 aangebracht. Hoewel mijns inziens de datering van dit 
werk enkel wijst op de ontstaansdatum, wees Koch op de mogelijkheid dat het jaartal 
tevens een verwijzing kan zijn naar het overlijden van Dürer in 1528 en dat Joos van Cleve 
het aanbracht ter ere van zijn Duitse collega.656 De jongste kernhoutjaarring van het paneel 
in Princeton met inventarisnummer 8276 dateert van 1496 en de meest aannemelijke 
datering is dus 1521 (1496 + 25). Deze ontstaansdatum is overeenkomstig met de 
kunsthistorische datering van na 1521 en vijf jaar eerder dan het jaartal dat op het paneel 
werd aangebracht. Uiteraard is de dendrochronologische datering een terminus post quem en 
blijft het jaar 1528 in dit geval de meest aannemelijke ontstaansdatum. 

Een tweede versie van De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek (type B) die werd 
onderzocht met behulp van dendrochronologie bevindt zich in een particuliere collectie.657 
Het paneel bestaat uit drie planken. De jongste kernhoutjaarring is van 1513; met de 
toevoeging van zeventien jaar is 1530 de meest aannemelijke ontstaansdatum. Indien de 
gebruikelijke methode wordt toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de jongste 
kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar, werd het werk mogelijk rond 1538 vervaardigd 
(1513 + 25). Deze ontstaansdatum lijkt aannemelijk, aangezien de vervaardiging en 
populariteit van de voorstellingen met De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek een zeer 
langer traditie kenden. Behalve de schilderijen die met zekerheid uit het atelier van Joos 
van Cleve afkomstig zijn, werd de compositie wellicht ook buiten zijn werkplaats 
vervaardigd. Daarbij zijn er tevens vele versies die later, na het overlijden van Van Cleve 
zijn te situeren, zoals onder ander de versie in Brussel (Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België) en het paneel dat in 2003 werd geveild bij Sotheby’s Amsterdam 

                                                           

652 Oldenburg, Landesmuseum, afm. 40 x 29 cm (zie Bijlage 1), onderzocht met IRR door Leeflang 
en Hendrikman met RuG-apparatuur; Michigan, Muskegon, Muskegon Museum of Art, afm. 72 x 
58,1 cm.  
653 Baldass 1925, pp. 8-9; Friedländer 1972, pp. 58-59; Hand 1978, p. 119; Hand 2004, p. 37, 39 en 
cat. 12, p. 120, fig. 30 
654 Princeton, The Art Museum of the Princeton University, afm. 39,7 x 28,8 cm., gift van Joseph 
F. McCrindle. Overige informatie over de compositie en de iconografie van de voorstelling door 
Joos van Cleve en zijn atelier: J. Hand, Joos van Cleve and the Saint Jerome in the Norton Gallery and 
School of Art, 1972, geen paginanummers. 
655 Hand 1990, p. 3; Muller 1990, p. 11. Ik ken dit werk slechts van fotoreproducties. 
656 Koch geciteerd in Hand 1990, p. 7. 
657 Ik heb het schilderij niet in het echt gezien. 



181 

(beide type B).658 In dit geval zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar onder meer 
de schildertechniek, verfopbouw en pigmentgebruik.    
 De derde compositie met Hiëronymus (type C) is waarschijnlijk afgeleid van de 
voorstelling waarin de heilige als geleerde in zijn studievertrek is weergegeven.659 Evenals 
de kopieën naar Dürer, is de heilige hier voorgesteld als halffiguur in een interieur. Hij 
heeft echter een ontblote borst en een korte grijze baard. Met een steen in de rechterhand 
staat hij op het punt zichzelf op de borst te slaan, vandaar dat deze compositie De 
boetvaardige Hiëronymus wordt genoemd. Opmerkelijk is de realistisch weergegeven 
linkerhand in verkort en de gespierde torso. Het paneel met De boetvaardige Hiëronymus in 
Princeton (nr. 45, type C) werd door Hand beschreven als een atelierstuk.660 Een 
soortgelijke versie in de Norton Gallery and School of Art (West Palm Beach) is volgens 
de auteur kwalitatief beter en werd gedateerd met het jaar 1530 op een cartouche boven 
het hoofd van de heilige.661 Dit werk werd niet geanalyseerd met dendrochronologie, maar 
geeft desondanks een aanwijzing voor het bepalen van de kunsthistorische datering van de 
voorstelling met De boetvaardige Hiëronymus. Het schilderij met de boetvaardige heilige in 
Princeton ontstond mogelijk eveneens rond 1530. De jongste kernhoutjaarring is echter uit 
1531. De vroegst mogelijk datum (met een toevoeging van elf jaar, negen jaar voor het 
verwijderde spinthout en twee jaar voor de opslag en het transport) voor het ontstaan van 
het werk is 1542. Met de toevoeging van zeventien jaar is het jaar 1548 de meest 
aannemelijk ontstaansdatum en met de gebruikelijke toevoeging van vijfentwintig jaar is de 
meest waarschijnlijke datum voor de vervaardiging van het paneel zelfs 1556, circa vijftien 
jaar na het overlijden van Van Cleve.662 Desondanks draagt de dendrochronologische 
datering van dit paneel weinig bij, omdat het eigenlijke schilderij op doek is geschilderd, 
dat werd bevestigd op een houten drager.663 Of dit een eigentijdse ingreep is en het paneel 
uit dezelfde periode stamt als het beschilderde doek is onbekend. De kunstenaar (of 
eigenaar) van het doek kan het werk op een houten drager hebben bevestigd voor extra 
stevigheid. Tevens kan het doek veel later op paneel zijn bevestigd om de indruk te 
wekken dat het een schilderij op hout is geschilderd om op deze wijze de waarde te 
verhogen. Het doek kan zowel voor de dendrochronologische datering van het paneel zijn 
geschilderd als erna.  

                                                           

658 Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België , inv.nr. 4810, afm. 41,5 x 28,3, 
gedateerd met 1540, onderzocht met IRR door Leeflang, Faries en Meuwissen (zie Bijlage 1) met 
IU-appartuur, ondertekening is aangebracht door middel van traceerkarton; Amsterdam, Sotheby's, 
4 november 2003, lotnr. 122, afm. 49 x 62,8 cm. Op 30 oktober onderzocht met IRR door 
Leeflang, Jansen en Hendrikman met apparatuur van de RuG. In Praag (Narodni Gallery) bevindt 
zich tevens een versie op lindehout, dit doet vermoeden dat het werk werd vervaardigd in 
Duitsland (43,2 x 31, 9 cm). Het werk is gedateerd met het jaartal 1572 (voor afbeelding, zie: 
Kotková 1999, p. 50) Of dit werk is gekopieerd naar een origineel van Dürer of naar een versie van 
Van Cleve is onbekend. 
659 Andere versies bevinden zich onder andere in Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België (zie Bijlage 1); Genua, Palazzo Rosso; privé-collectie, New York. 
660 Hand 1972, p. 7: Deze compositie is volgens de auteur mogelijk een inventie van Joos van 
Cleve. 
661 De boetvaardige Hiëronymus, West Palm Beach, Norton Gallery of Art, inv. 47.9, afmetingen: 69 x 
51,4 cm (Hand 2004, cat. 79.1, pp. 162-163).  
662 Dat de voorstelling met De boetvaardige Hiëronymus tot na de dood van Joos van Cleve werd 
vervaardigd, blijkt uit de gedateerde versie in Praag (Narodni Gallery, afm. 67,5 x 53,8 cm). Op het 
paneel is het jaartal 1541 aangebracht. Opmerkelijk is dat het paneel op lindehout is geschilderd. 
Deze houtsoort werd hoofdzakelijk in Duitsland gebruikt. Mogelijk werd dit schilderij vervaardigd 
door een Duits navolger van Joos van Cleve (Kotková 1999, p. 49).  
663 Tot in 1990 werd verondersteld dat het schilderij op paneel was geschilderd. Muller ontdekte 
echter dat het hier ging om een doek dat op een houten drager werd gelijmd (Muller 1990, p. 13).  
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Het is in dit geval onmogelijk om de datering van het werk enkel te bepalen aan de 
hand van het dendrochronologisch onderzoek. Muller behandelde echter in zijn artikel van 
1990, waarbij de twee schilderijen met de Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek in Princeton 
worden vergeleken enkele opmerkelijke technische aspecten van het werk met de 
boetvaardige heilige.664 Over het algemeen werden zestiende-eeuwse panelen en doeken in 
de Nederlanden voorzien van een dunne laag witte kalk (calcium carbonaat) en lijm. Het 
verfmonster van het schilderij met De boetvaardige Hiëronymus in Princeton wees echter uit 
dat de grondlaag bestaat uit een dikke laag van roodlood, mogelijk gemengd met krijt.665 
Hier overheen werd een dunnere grijze imprimatura aangebracht. De combinatie van een 
laag roodlood en grijs was gebruikelijk voor Noord-Italiaanse schilderijen uit de zestiende 
eeuw, maar niet voor werken gemaakt in de Nederlanden. Het onderzoek met IRR naar 
het werk op doek, gelijmd op een houten drager, onthulde geen ondertekening. Dit kan 
worden verklaard door het ontbreken van koolstof in het ondertekenmateriaal of door de 
aanwezigheid van de grijze imprimatura die het zichtbaar maken van de eerste opzet van de 
compositie op het doek bemoeilijkt. Muller vermoedde eveneens dat de schilder van de 
Princeton Boetvaardige Hiëronymus gebruik heeft gemaakt van zowel een olieverf- als 
temperatechniek.666 De auteur concludeerde zijn artikel dan ook met de volgende 
vaststelling: ‘The Saint Jerome in His Cell appears to be a rare example of the incorporation 
of Italian techniques by an artist trained or working in the Flemish style.’ Doordat Muller, 
evenals Hand, veronderstelde dat het schilderij werd vervaardigd in het atelier van Joos van 
Cleve, lijkt hij voorbij te gaan aan de mogelijkheid dat deze versie een Italiaanse kopie is 
naar een voorbeeld van Joos van Cleve. De enige aanwijzing voor de productie van het 
werk in de Nederlanden is de compositie, stijl en het eikenhouten paneel uit het Baltische 
zeegebied. De houten drager kan echter een latere toevoeging zijn en informeert ons niet 
over de origine van het schilderij op doek.     

 Het onderzoek met dendrochronologie naar de twee composities met De Heilige 
Hiëronymus bevestigt de kunsthistorisch veronderstelde ontstaansperiode van na 1521, 
gebaseerd op zowel stilistische als historische aspecten. Er zouden echter meerdere versies 
van zowel De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek als De boetvaardige Hiëronymus moeten 
worden bestudeerd om na te gaan hoelang deze voorstellingen populair bleven. Uit enkele 
na het overlijden van Joos van Cleve gedateerde versies blijkt immers dat de vervaardiging 
van beide composities niet beperkt bleef tot de werkplaats van de kunstenaar.667  
 
Maria en Kind met kersen 
De voorstelling van Maria en Kind met kersen wordt evenals de compositie met Christus en 
Johannes de Doper als kinderen veelal na het veronderstelde bezoek van Joos van Cleve aan het 
Franse hof gesitueerd. De panelen zouden in dit geval na 1529 zijn te dateren. Friedländer 
veronderstelde dat de compositie zoals reeds behandeld in het vorige hoofdstuk veelvuldig 
werd vervaardigd in de tweede helft van de jaren dertig van de zestiende eeuw. Dit zou 
tevens een verklaring kunnen zijn voor het uiteenlopen in kwaliteit. Op dit moment waren 
er immers naast Joos van Cleve vijf leerlingen in het atelier werkzaam en wellicht eveneens 
enkele assistenten of gezellen. De enige gedateerde versie binnen deze onderzoeksgroep 

                                                           

664 Muller 1990, pp. 11-15. 
665 Idem, p. 14. 
666 Dit is niet vastgesteld aan de hand van de analyse van de gebruikte pigmenten, maar is gebaseerd 
op bestudering met het blote oog (Muller 1990, p. 14). 
667 De boetvaardige Hiëronymus, Praag, Narodni Gallery, gedateerd: 1541 en geschilderd op lindehout. 
De boetvaardige Hiëronymus, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 3035, 
afm. 67,5 x 55 cm., gedateerd: 1542. De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Brussel, Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, gedateerd: 1540. Praag, Narodni Gallery, gedateerd: 1572, 
geschilderd op lindehout.  
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die aan het atelier van Joos van Cleve kan worden toegeschreven, bevindt zich in The 
Burrell Collection in Glasgow. Dit schilderij werd tot dusver echter veelal buiten 
beschouwing gelaten.668 In de cartouche boven het hoofd van de Maagd is het jaar 1529 
geschilderd. Dit doet vermoeden dat de veronderstelde eigenhandige versie van Joos van 
Cleve, wellicht het schilderij in Aken (nr. 20) voor 1529 totstandkwam. 
Dendrochronologie lijkt deze veronderstelling te onderbouwen. De jongste 
kernhoutjaarring van het paneel in het Suermondt-Ludwig Museum (Aken) is immers van 
1500. Met de gebruikelijke toevoeging van vijfentwintig jaar is de meeste waarschijnlijke 
ontstaansdatum voor het werk rond 1525. Deze datering lijkt aannemelijk en is in tabel 6 
dan ook opgenomen in grijs.  

Er is eveneens een andere gedateerde versie met het jaar 1523. Dit werk kwam 
echter hoogstwaarschijnlijk buiten de werkplaats van Van Cleve tot stand.669 Naast deze 
datering werd tevens het AD-monogram van Albrecht Dürer aangebracht. Uitgaande van 
de foto van dit paneel, waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is, hebben we hier te 
maken met een kopie die later in de zestiende eeuw is te situeren. De signatuur en datering  
kunnen worden beschouwd als latere toevoegingen. Mogelijk had de kunstenaar die dit 
schilderij met de datering, 1523, vervaardigde de intentie om de koper ervan te overtuigen 
dat het werk werd gemaakt door Dürer aan het begin van de zestiende eeuw. Of deze 
datering 1523 is gebaseerd op andere gedateerde werken die wel in het atelier van Van 
Cleve werden vervaardigd, is onbekend. De informatie over een mogelijke ontstaansdatum 
die voor handen is voor deze onderzoeksgroep met Maria en Kind met kersen is: 1523 (kopie 
buiten de werkplaats), 1525 (dendrochronologische datering van de versie in Aken) en 
1529 (gedateerde versie in Glasgow). Deze jaartallen liggen vrij dicht bij elkaar, waardoor 
eventueel zou kunnen worden geconcludeerd dat een kunsthistorische datering tussen 
1525 en 1530 beter is dan de over het algemeen veronderstelde ontstaansdatum van na 
1529.670     

Naast het schilderij in Aken onderzocht Klein nog een andere versie met Maria en 
Kind met kersen, waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is (nr. 43).671 De jongste 
kernhoutjaarring van dit paneel is van 1518; de vroegst mogelijke, maar zeer 
ongebruikelijke ontstaansdatum met een toevoeging van elf jaar is 1529. Met de toevoeging 
van zeventien jaar werd het werk rond 1535 vervaardigd en met de gebruikelijke 
vijfentwintig jaar is 1543 de meest aannemelijke datering voor het schilderij. Dit is twee of 
drie jaar na de dood van de schilder in 1540/1541. In dit geval zou meer onderzoek 
moeten worden gedaan naar de schildertechniek en gebruikte pigmenten om uitsluitsel te 
geven of het werk na het overlijden van Joos van Cleve werd geschilderd of nog tijdens 
zijn leven. Een dergelijk onderzoek is echter voorlopig onmogelijk, doordat de laatste 
herkomstgegevens dateren van 1984, wanneer het paneel werd geveild in Den Haag.  

Hoewel er meerdere versies van de compositie met Maria en Kind met kersen zouden 
moeten worden onderzocht met dendrochronologie om een vollediger beeld te hebben 
van de periode waarin de voorstelling totstandkwam en wanneer het een grote populariteit 
genoot, kunnen er voorzichtige conclusies aan het onderzoek tot dusver worden 
verbonden. Mijns inziens introduceerde Joos van Cleve de compositie in 1525 of kort erna, 

                                                           

668 Dit schilderij is in het museum toegeschreven aan Jan Gossaert (inv. 35.303), afm.: 70 x 57 cm 
(gemeten in de lijst). Onderzocht met blote oog door Leeflang en Meuwissen op 2 februari 2003. 
Mijns inziens werd het werk met zekerheid in het atelier van Joos van Cleve vervaardigd.  
669 Foto van het RKD in Den Haag. 
670 Ook Hand vermeldt in zijn monografie dat een datering van de compositie met Maria en Kind 
met kersen voor ca. 1525 niet aannemelijk is (Hand 2004, p. 95).  
671 Het paneel met Maria en Kind met kersen, toegeschreven aan de werkplaats van  Joos van Cleve 
(37,5 x 30 cm) werd geveild in een venduhuis in Den Haag op 13/14 november 1984 onder het 
lotnummer 39. Klein onderzocht het werk door middel van dendrochronologie op deze locatie.   
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maar werd het overgrote deel van de kopieën, zoals Friedländer veronderstelde, rond 1535 
vervaardigd. Daarbij werd de productie van de compositie tevens voortgezet na de dood 
van de kunstenaar in 1540/1541, zoals kan worden aangetoond op basis van het paneel 
van Cornelis van Cleve met Maria en Kind (München, nr. 44), dat is afgeleid van Joos van 
Cleves compositie met Maria en Kind met kersen en dendrochrologisch rond 1548 (1523 + 
25) kan worden gedateerd. 
 
 
5.3. Samenvatting 
 
Zoals is gebleken, lopen de kunsthistorische dateringen van specifieke werken uit het 
atelier van Joos van Cleve nogal uiteen. De kunstenaar en zijn medewerkers pasten zowel 
stijl als compositie aan, aan de desbetreffende opdracht. Een stilistische ontwikkeling 
binnen het oeuvre van Joos van Cleve is dan ook zeer moeilijk vast te stellen. Bovendien 
bemoeilijkt de medewerking van werkplaatsassistenten het onderzoek naar de chronologie. 
Leerlingen werden immers zoals is gebleken uit de voorgaande hoofdstukken opgeleid om 
op dezelfde wijze hun schilderijen voor te bereiden en uit te voeren als hun meester. 
Indien men bij het bepalen van een ontstaansdatum ervan uitgaat dat het een autograaf 
werk van Joos van Cleve betreft, zoals bijvoorbeeld De Heilige Familie in Londen, kunnen 
aspecten als mindere kwaliteit of foutief weergegeven verkortingen leiden tot de conclusie 
dat er sprake is van een onervaren hand. In dergelijke gevallen wordt het schilderij veelal 
vroeg in het oeuvre van de kunstenaar geplaatst. Er kan echter eveneens sprake zijn van 
een werkplaatsassistent of leerling, waardoor de redenen voor een vroege datering 
ongegrond zijn. Bovendien zijn verschillende handen binnen een schilderij in sommige 
gevallen niet of nauwelijks te onderscheiden. Dergelijke aspecten spelen echter een 
belangrijke rol bij het bepalen van de mogelijke ontstaansdatum op basis van stilistische 
eigenschappen. Zo zou Joos van Cleve de gezichten van de figuren op het drieluik met De 
aanbidding van de koningen in Praag kunnen hebben geschilderd, maar was een leerling 
wellicht verantwoordelijk voor de lichamen en handen. De klein uitgevallen handen waren 
echter van doorslaggevend belang om te veronderstellen dat de triptiek vroeg, rond 1516, 
moest zijn vervaardigd.  

Het gebruik van modellen maakt het onmogelijk om composities of figuurtypes als 
doorslaggevende referentie te gebruiken voor de datering. Baltasar op de grote Aanbidding 
van de koningen in Dresden, die waarschijnlijk rond 1517/1518 totstandkwam, werd immers 
herhaald in de twee aanbiddingscènes in Napels en Detroit die rond 1525 worden 
gedateerd. De voorstellingen met De Heilige Familie kende een grote populariteit en werden 
gedurende een lange periode door verschillende ateliermedewerkers van Joos van Cleve 
geproduceerd. Van type A, dat mogelijk rond 1512 voor het eerst werd geschilderd, zijn 
tevens versies die tien jaar later werden geschilderd. Voor de meeste serieproducten is een 
exacte kunsthistorische datering niet voorhanden. Bij deze werken werd uitgegaan van de 
ontstaansdatum van het mogelijk origineel. In het geval van de compositie met de Heilige 
Hiëronymus in zijn studievertrek geldt het jaar 1521 waarin Dürer zijn versie schilderde als 
terminus post quem voor de schilderijen afkomstig uit de werkplaats van Van Cleve. Door het 
grote verschil in kwaliteit, is het echter zeer moeilijk om de juiste kunsthistorische datering 
voor de versies toegeschreven aan Van Cleves atelier te bepalen. Daarbij was ook deze 
voorstelling (evenals De Heilige Familie) gedurende een lange periode zeer populair en bleef 
de vervaardiging niet beperkt tot het atelier van Joos van Cleve. 

De werken die op het paneel of op de originele lijst zijn voorzien van een jaartal of 
degene die door middel van documenten zijn te dateren, zijn van groot belang bij het 
vaststellen van de chronologie. Binnen het oeuvre van meer dan driehonderd 
toegeschreven schilderijen zijn dit er in het geval van Joos van Cleve slechts dertien. Ook 
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historische gegevens kunnen bijdragen aan het bepalen van een mogelijke ontstaansdatum 
en zoals is gebleken, biedt het onderzoek met dendrochronologie in veel gevallen een 
mogelijkheid om deze (kunst)historische veronderstellingen te toetsen en soms te 
bevestigen of te ontkrachten. Van de vijftig schilderijen, onderzocht met 
dendrochronologie en toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier hebben er maar 
twee een exacte datering: de triptiek met De bewening van Christus in Frankfurt en het paneel 
met de Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek in Princeton. Doordat het altaarstuk in 
Frankfurt grotendeels eigenhandig door Joos van Cleve werd vervaardigd, geldt dit werk 
als uitgangspunt om te bepalen welke dendrochronologische formule het meest 
nauwkeurige resultaat oplevert. Voor De bewening van Christus bleek de methode die werd 
toegepast bij de vijftiende-eeuwse panelen van Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts 
en Rogier van der Weyden, waarbij wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus 
vijfentwintig jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en transport zeer bruikbaar. Ook 
voor het overgrote deel van de andere werken in de bestudeerde groep gaf de formule een 
aannemelijk ontstaansdatum.  

Statistisch gezien, valt in tien gevallen (25 %) de kunsthistorische datering binnen 
de meest aannemelijke dendrochronologische ontstaansperiode, waarbij een afwijking van 
maximaal twee jaar werd ingecalculeerd (meest aannemelijke dendrochronologische 
datering + 2 of -2).672 Met een afwijking van maximaal vier jaar (meest aannemelijke 
dendrochronologische datering + 4 of - 4) geeft dendrochronologie in bijna de helft 
(afgerond 47 %) van de schilderijen een datering, die minder dan vijf jaar afwijkt van de 
veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum. Vanzelfsprekend zijn er echter eveneens 
enkele uitzonderingen, zoals De geboorte van Christus in Wenen, De kruisiging in New York en 
De kruisiging in Boston, waarbij de toevoeging van vijfentwintig jaar een schijnbaar te late 
datering geeft in vergelijking met de kunsthistorische vermoedens. Bij deze werken biedt 
de formule die uitgaat van de toevoeging van zeventien jaar een aannemelijker 
dendrochronologische ontstaansdatum, die vrij nauwkeurig overeenkomt met de 
kunsthistorische veronderstellingen. De keuze om voor bepaalde schilderijen de formule 
die uitgaat van vijfentwintig jaar en bij andere degene die zeventien jaar toevoegt, toe te 
passen, is echter te willekeurig en daardoor onacceptabel. Hoewel er enkele mogelijke 
verklaringen zijn behandeld, zouden er meer werken uit Joos van Cleves atelier uit de jaren 
1520 moeten worden onderzocht om te kunnen bepalen of deze drie werken slechts 
uitzonderingsgevallen zijn; of er werkelijk een omslag in de werkmethode van de 
paneelmaker heeft plaatsgevonden in de jaren 1520, of dat de kunsthistorische datering 
wellicht onjuist blijkt te zijn.673  

In ieder geval één en misschien twee werken moeten dendrochronologisch worden 
gedateerd na het overlijden van Joos van Cleve. Maria en Kind met kersen waarvan de huidige 
verblijfplaats onbekend is, zou met een toevoeging van zeventien jaar aan het einde van 
Joos van Cleves leven kunnen zijn geschilderd, maar met de voor Van Cleve vastgestelde 
formule waarbij wordt uitgegaan van vijfentwintig jaar werd het werk na zijn dood 
vervaardigd (jongste kernhoutjaarring: 1518 + 25). Het paneel met Christus en Johannes als 
kinderen in Palermo werd met zekerheid na het overlijden van de kunstenaar in 1540/1541 
gemaakt. Het werk met de omhelzende kinderen, mogelijk geïnspireerd op een voorstelling 

                                                           

672 De gegevens inzake de dendrochronologische datering van de vijf werken: vier in München 
(Alte Pinakothek, nrs. 27-28, 44, 46) en het portret van Maximiliaan in Amsterdam (nr. 29) zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien de panelen werden geanalyseerd nadat de conclusie 
van dit hoofdstuk was afgerond. Bovendien betreffen de geanalyseerde werken in München 
hoofdzakelijk kopieën uit de werkplaats van Cornelis van Cleve. 
673 Er zijn enkele portretten uit de jaren 1520 die zijn gedateerd op het paneel, waardoor deze 
werken een goed uitgangspunt zouden kunnen vormen voor verder dendrochronologisch 
onderzoek.  
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uit de werkplaats van Van Cleve werd niet door één van Joos van Cleves assistenten of 
door zijn zoon Cornelis geschilderd. Drie werken zijn dendrochronologisch voor 1500 te 
dateren: De kruisafneming (1498) in Dresden, De Heilige Familie (1495) in Londen en Christus 
en Johannes de Doper als kinderen (1480) in een Duitse particuliere collectie. Het onderzoek 
met dendrochronologie geeft echter, zoals gezegd, een betrouwbare terminus post quem. In 
het geval van de panelen in Londen en Dresden werd hoogstwaarschijnlijk gebruik 
gemaakt van houten planken die langer lagen opgeslagen. Hierdoor is de gebruikelijke 
toevoeging vijfentwintig jaar bij deze schilderijen te weinig. Een tweede mogelijkheid is dat 
het binnenste deel van de boom werd gebruikt voor de vervaardiging van deze dragers, 
waardoor eveneens een vroegere ontstaansdatum uit de analyse naar voren komt. Voor het 
paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen, dat zelfs vóór de geboorte van Joos van 
Cleve kan worden gedateerd, werd een aanwijsbare verklaring gevonden. Sander toonde 
immers aan dat het schilderij op een hergebruikte plank van een aan het einde van de 
vijftiende eeuw vervaardigde kast werd geschilderd.674   

Meerdere werken, toegeschreven aan één kunstenaar, zoals werd gedaan voor de 
schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve moeten worden onderzocht om te kunnen 
vaststellen welke formule toepasbaar is voor een specifiek atelier. Daarnaast dient men elk 
schilderij eveneens individueel te bekijken om de betrouwbaarheid van zowel de 
kunsthistorische als dendrochronologische ontstaansdatum te toetsen. Voor het overgrote 
deel van de panelen, dat werd geproduceerd in de werkplaats van Joos van Cleve bleek de 
toevoeging van vijfentwintig jaar een dendrochronologische datering te geven die vrij 
nauwkeurig overeen komt met de door kunsthistorici bepaalde ontstaansdata (zie tabel 7). 
Van Cleve maakte gebruik van houten planken, waarbij wordt uitgegaan van de jongste 
kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar voor zowel belangrijke opdrachten als voor zijn 
serieproducten. Zoals reeds werd geconcludeerd in het vorige hoofdstuk toont ook het 
onderzoek met dendrochronologie aan dat de populariteit en de productie van 
composities, zoals Christus en Johannes de Doper als kinderen, Maria en Kind met kersen en de 
voorstellingen met De Heilige Hiëronymus een lange tijd continueerde, zelfs na het overlijden 
van Joos van Cleve in 1540/1541.675  

                                                           

674 Sander 1995, pp. 175- 184. 
675 Hoewel op basis van stilistisch en statitisch onderzoek (dit laatste op gebaseerd op de gegevens 
in Bijlage 1) is gebleken dat de serieproductie vanaf 1530 toenam, kan dit in dit stadium en op basis 
van de beschikbare dendrochronologische gegevens niet worden bevestigd. Van de vijftig 
schilderijen die met dendrochronologie zijn onderzocht, kwamen er zeventien in de periode van 
1512 tot 1525 tot stand. Hiervan behoren acht panelen tot een kopiereeks; hetgeen overeenkomt 
met 47%. Van de achttien van de vijftig werken die dendrochronologisch tussen circa 1529 en 
1538 kunnen worden gedateerd, zijn er tien een serieproduct en vier een vorstenportret, afgerond 
78%. Op basis van dendrochronologische analyses zou men dus kunnen veronderstellen dat er in 
de periode 1529-1538 een toename van serieproducten was van circa 30% ten opzichte van de 
jaren 1512 tot 1525. Hoewel de hoeveelheid gegevens in de beide periodes bijna gelijk is (1512-
1525: 17 en 1529-1538: 18 werken); is het aantal jaren niet overeenkomstig (1512-1525: periode van 
13 jaar en 1529-1538: 9 jaar). Indien de eerste periode wordt ingekort met vier jaar tot 1521, komt 
het percentage van serieproducten overeen met de tweede periode, waardoor zou kunnen worden 
verondersteld dat de serieproductie gedurende Joos van Cleves carrière gelijk bleef.   
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Tabel 7: Tabel met dendrochronologische en kunsthistorische dateringen van schilderijen 
toegeschreven aan Joos van Cleve en atelier (bron: Klein/ Leeflang) 

 
Schilderijen Jongste 

kernhout
-jaarring 

Kap-
datum 
+ 11 

+ 17  + 25 jaar  Kunsthistorische 
datering 

1. Frankfurt 
(privé-
collectie)/ 
Christus en 
Johannes 

1455 1466 1472 
 

1480 Rond 1520 (tussen circa 
1515 en 1526) 

2. Londen/ Heilige 
Familie (inv. NG 
2603) 

1470 1481 1487 
 

1495 
 

Rond 1515/1520 (rond 
1515: Friedländer 1972, 
28); rond 1520, Hand 
1978, 159) 

3. Dresden/ 
Kruisafneming/ 
(inv. 1965) 

1473 1484 1490  
 

1498 
 

Rond 1507 
(Friedländer 1972, 37) 

4. Londen/ Gabriël 
(inv. NG 
1088.4) 

1475 1486 1492 
 

1500 
 

- 

5. Washington/ 
Vezeleer en 
Boghe 
(1962.9.1, 
1962.9.2) 

Vezeleer 
1480 
Boghe 
1503 

Vezeleer 
1491 
Boghe 
1514 

Vezeleer 
1497 
Boghe 
1520 
 

Vezeleer 
1505 
Boghe 
1528  

1518 (gebaseerd op 
huwelijksjaar) 

6. Chicago/ 
Christus en 
Johannes (inv. 
1975.136) 

1487 1498 1504 
 

1512 
 

1528/1529 (Hand 1978, 
215); rond 1520 (tussen 
circa 1515 en 1526) 

7. New York/ 
Heilige Familie 
(Friedsam-
collectie: 
32.100.57) 

1487 1498 1504 
 

1512 
 

Rond 1512/1513 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 246) 

8. Dresden/ Grote 
aanbidding (inv. 
809 A) 

1491 1502 1508 
 

1516 
 

Over het algemeen: rond 
1525 (Friedländer 1972, 
56); rond 1517/1518 
(Parma/ Zanelli/ 
Scailliérez)  

9. Chicago/ Heilige 
Familie (inv. 
1933.1038) 

1491 1502 1508 
 

1516 
 

1515-1520 

10. Dresden/ Kleine 
aanbidding (inv. 
809) 

1492 1503 1509  
 

1517 
 

Rond 1517/1518 (Hand 
1978, 135);  circa 
1512/1513 
(Friedländer 1972, 22, 56) 

11. Wenen/ Triptiek 
met de getroonde 
Maria en Kind 
(inv. 938) 

Midden 
1493 

1504 Midden 
1510 
 

Midden 
1518 
 

Rond 1520 (Friedländer 
1972, 55); rond 1525, rond 
1528 (Hand 1978, 173, 
209); rond 1530 
(bestandscat. 1991, 284) 

12. New York/ 
Heilige Familie 
(Blumenthal-

1495 1506 1512 1520 
 

Rond 1515/1520 
(rond 1515: Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
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collectie: 
41.190.19) 

1998, 250) 

13. Aken/ Maria en 
slapend Kind (inv. 
307) 

1496 1507 1513 
 

1521 
 

Eigenhandige versie van 
deze compositie in Praag 
(rond 1515; Friedländer 
1972, 60) 

14. New York/ 
Annunciatie (inv. 
1931 32.100.60) 

1496 1507 1513 
 

1521 
 

Rond 1525 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 364; Friedländer 
1972, 55) 

15. Princeton/ 
Hiëronymus (inv. 
82-76) 

1496 1507 1513 
 

1521 
 

Gedateerd 1528 

16. New York/ 
Linsky-Madonna 
(inv. 
1982.60.47) 

1497 1508 1514 
 

1522 
 

Rond 1525 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 360; Friedländer 
1972, 62) 

17. Wenen/ Maria 
en Kind (inv. 
836) 

1497 1508 1514 
 

1522 
 

Rond 1520 (Friedländer 
1972, 63); circa 1530 
(bestandscat. 1991, 280) 

18. Genua/ San 
Donato-altaarstuk 

1497 1508 1514 
 

1522 
 

Begin jaren '1520 
(Hand 1978, 177); circa 
1518 (Friedländer 1972, 
53) 

19. Weimar, Christus 
en Johannes (inv. 
G 77) 

1500 1511 1517 
 

1525 
 

Rond 1520 (tussen ca. 
1515 en 1526); 
1528/1529 (Hand 1978, 
215) 

20. Aken/ Maria en 
Kind met kersen  

1500 1511 1517 
 

1525 
 

Deze versie is het 
mogelijke origineel, 
vervaardigd vóór 1529 
(datering Glasgow), rond 
1525 

21. New York/ 
Laatste oordeel 
(inv. 40.174.1) 

1500 1511 1517 
 

1525 
 

Rond 1520/1525 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 366) 

22. Frankfurt/ 
Bewening (inv. 
803) 

Linkerl. 
1501 
Rechterl. 
1499 
Midden 
1497 

Linkerl. 
1512 
Rechtl. 
1510 
Midden 
1508 

Linkerl. 
1518 
Rechterl. 
1516 
Midden 
1514 

Linkerl. 
1526  
Rechterl. 
1524  
Midden 
1522 

1524 (opdrachtdocument) 

23. New York/ 
Kruisiging (inv. 
41.190.20a-c) 

Midden 
1502 
Luiken 
1505  

Midden 
1513 
Luiken 
1516 

Midden 
1519 
Luiken 
1522 

Midden 
1527  
Luiken 
1530 
 

Rond 1520 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 356; Hand 1978, 
175; Friedländer 1972, 53) 

24. Aken/ Christus 
als tuinman (inv. 
GK 97) 

1503 1514 1520 
 

1528 
 

Rond 1516 (Friedländer 
1972, 56); begin jaren 
'1520 (Hand 1978, 171-
172)  

25. New York/ 1504 1515 1521 1529 Rond 1530 
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Heilige Familie 
(Lehman-
collectie: 
1975.1.117) 

  (Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 250) 

26. Helsinki/ Heilige 
Familie (inv. 
1739) 

1504 1515 1521 
 

1529 
 

 

27. München/ De 
kruisiging (inv. 
WAF 156) 

1504 1515 1521 
 

1529 
 

Naar het origineel in 
Napels, ca. 1518/19  

28. München/ 
Triptiek met De 
aanbidding (inv. 
1485-1487) 

1504 1515 1521 
 

1529 
 

 

29. Wenen/ 
Geboorte (inv. 
6347) 

1505 1516 1522 
 

1530 
 

Rond 1514 (Friedländer 
1972, 56); rond 1520 
(bestandscat. 1991, 284); 
rond 1519-1522 (Hand 
1978, 173)  

30. Praag/ 
Aanbidding van 
de koningen (inv. 
Do 27, Do 37, 
Do 28) 

Midden 
1505 
Luiken 
1490/  
1491 

Midden 
1516 
Luiken 
1501/ 
1502 

Midden 
1522 
Luiken 
1507/ 
1508 

Midden 
1530 
Luiken 
1515/ 
1516 

Rond 1520 (Hand 1978, 
136; Kotková 1999, 87-
97); circa 1516 
(Friedländer 1972, 52) 

31. München/ Rust 
op de vlucht (inv. 
WAF 154) 

1505 1516 1522 
 

1530 
 

 

32. Frankfurt/ 
Maria en Kind  in 
de nis (inv. 1588) 

1506 1517 1528 
 

1531 
 

1516-1522 (Imitator A?; 
Sander 1993) 

33. Philadelphia/ 
Portret van Frans 
I (inv. 769) 

1506 1517 1528 
 

1531 
 

Na 1530/1531- (Huwelijk 
Frans I en Eleanora) 

34. Frankfurt/ 
Maria en Kind 
met peer (inv. 
2091) 

1507 1518 1524 
 

1532 
 

Rond 1515 
(Sander 1993, 209; 
Friedländer 1972, 28) 
 

35. Amsterdam/ 
Maximiliaan 
(SK-A- 3293) 

1508 1519 1525 1533  

36. Frankfurt/ 
Maria en Kind 
(inv. 1216) 

1509  1526 
 

1534 Rond 1525 
(Sander 1993) 

37. Kansas City, 
Maria en Kind 
met de anjer (inv. 
33-50) 

1509 1520 1526 
 

1534 Rond 1520 

38. Boston/ 
Kruisiging (inv. 
12.170) 

1510 1521 1527 
 

1535 
 

Rond 1525 (Friedländer 
1972, 56) 

39. Lissabon/ 
Portret van 
Eleanora (inv. 
1981) 

1511 1522 1528 
 

1536 Na 1530/ 1531 (Huwelijk 
Frans I en Eleanora) 

40. Kansas City, 1512 1523 1529 1537 Rond 1530 (Friedländer 
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Maria en Kind 
(inv. 31-115) 

  1972, 62) 

41. Wenen/ Portret 
van Eleanora 
(inv. 6079) 

1512 1523 1529 
 

1537 
 

Na 1530 (Huwelijk Frans I 
en Eleanora, bestandscat. 
1991, 284) 

42. Privé-collectie/ 
Hiëronymus 

1513 1524 1530 
 

1538 
 

Na 1521 

43. Verblijfplaats 
onbekend 
(geveild in 
1984)/ Maria en 
Kind met kersen 

1518 1529 1535  
 

1543, na 
Joos van 
Cleves 
dood  
 

Origineel mogelijk voor 
1529 (gedateerde kopie in 
Glasgow); rond 1535 
(Friedländer 1972, 29) 

44. München/ 
Maria en Kind 
(inv. WAF 489) 

1523 1534 1540 
 

1548 
 

Kopie uit het atelier van 
Cornelis van Cleve, 
datering rond 1545 goed 
mogelijk 

45. Princeton/ 
Boetvaardige 
Hiëronymus in 
zijn studievertrek 
(inv. 28-40) 

1531  
schilderij 
op doek, 
gespan-
nen over 
paneel. 

1542 1548, na 
Joos van 
Cleves 
dood 
 

1556 , na 
Joos van 
Cleves 
dood  
 

Tussen 1521 (Dürer 
schilderde zijn 
Hiëronymus in 
Antwerpen) en 1530. 
Werkplaatskopie in 
Norton Gallery is 
gedateerd, 1530 (niet 
geanalyseerd met 
dendrochronologie). 

46. München/ 
Aanbidding van 
de herders (inv. 
6667) 

1555 1566 1572 
 

1580 
 

Atelier Cornelis van Cleve 

47. Palermo/ 
Christus en 
Johannes (inv. 
1102) 

1623 1633 1640 
gebruike-
lijk voor 
de 17e 

eeuw  

1648  
 

Zeventiende eeuw 

48. Wenen/ Lucretia 
(inv. 833) 

- - - - Geen datering mogelijk  

49. Wenen/ 
Maximiliaan 
(inv. 972) 

- - - - Geen datering mogelijk: 
paneel en lijst is één geheel 

50. Amsterdam/ 
Joris Vezeleer 
(SK-A-3292) 

- - - - Geen datering mogelijk, 
aangezien er rondom het 
originele paneel een later 
toegevoegde strip hout is 
aangebracht 
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6. Conclusie 
 
Joos van Cleve kan op basis van zijn zeer diverse en marktgerichte oeuvre worden 
beschouwd als een representatieve kunstenaar voor de bestudering van de Antwerpse 
schilderkunst aan het begin van de zestiende eeuw. Doordat de schilder en zijn 
ateliermedewerkers zich richtten op de lokale en internationale vrije markt alsmede op het 
verwerven van belangrijke opdrachten, biedt dit onderzoek de mogelijkheid om een groot 
aantal facetten van de Antwerpse schilderijenproductie te analyseren. Desalniettemin 
getuigen de werken die in Joos van Cleves werkplaats werden vervaardigd van een 
ambachtelijke perfectie en zijn zij van een zeer hoge kwaliteit; hetgeen contrasteert met het 
overgrote deel van de andere vroeg-zestiende eeuwse Antwerpse schilderijen. Bovendien 
behoorde Frans I tot de afnemers van Joos van Cleves werk en had de kunstenaar in 
vergelijking met andere Antwerpse ateliers in de periode 1500-1539 een grote werkplaats, 
waarin hij ten minste vijf leerlingen opleidde. Hoewel deze aspecten evenmin kenmerkend 
zijn voor de Antwerpse schilderijenproductie van de eerste decennia van de zestiende 
eeuw, komt een groot aantal van Joos van Cleves werkmethoden, zoals de ondertekening 
in de houtsnedenconventie en het veelvuldige gebruik van reproductiekartons, overeen 
met die van andere kunstenaars die werkzaam waren in Antwerpen. Hierdoor biedt de 
studie naar de schilder en zijn atelier belangrijke informatie op het gebied van 
overkoepelde Antwerpse werkplaatspraktijken.  

De centrale onderzoeksvragen die onder andere inzicht dienen te geven in de wijze 
waarop Joos van Cleve en zijn medewerkers hun productie afstemden op de diverse 
marktsegmenten; welke atelierpraktijken en marktstrategieën daarbij werden ontwikkeld; en 
de mate waarin de sociale positie van de kunstenaar een doorslaggevende rol speelde bij 
het verkrijgen van belangrijke en toonaangevende opdrachten, konden grotendeels worden 
beantwoord door middel van een combinatie van verschillende –zowel traditionele 
(iconologische en archivalische) als vernieuwende (materieel-technische)- 
onderzoeksmethoden. In het eerste hoofdstuk werd het professionele leven van Joos van 
Cleve aan de hand van archiefdocumenten voor de eerste keer getoetst op basis van het 
onderzoek met IRR. Zo werd onder meer gekeken naar de mate waarin Joos van Cleves 
werkzaamheden als assistent van Jan Joest in Kalkar ten grondslag lagen aan zijn 
werkplaatsroutines in Antwerpen. Behalve het integreren van zelfportretten – een praktijk 
waarmee Van Cleve mogelijk werd geïntroduceerd tijdens zijn activiteiten in Kalkar-, 
vertoont de ondertekening van de luiken van Joests vleugelretabel opmerkelijk genoeg 
weinig tot geen overeenkomsten met de ondertekende lay-out van het vroege werk van 
Joos van Cleve in Antwerpen. Dit doet vermoeden dat de basis van Van Cleves 
werkplaatsmethoden op een ander moment werd vastgelegd, wellicht zelfs pas tijdens het 
vervaardigen van het Antwerpse Maniëristische Reinhold-altaarstuk van 1516 (zie verder).  

De archivalische gegevens inzake de omvang van het atelier en de statistische 
verwerking hiervan, zijn gekoppeld aan de resultaten van het materieel-technisch 
onderzoek. In de periode van 1516 tot 1535 telde Joos van Cleves atelier slechts één 
leerling en huurde de meester, zoals kan worden afgeleid uit het onderzoek met IRR naar 
verschillende werken, gezellen in om hem bij te staan bij de vervaardiging van zijn 
altaarstukken. In de jaren ‘1530 nam de serieproductie van populaire composities sterk toe 
en dit resulteerde rond 1535 in een omslag in de ateliersamenstelling. De meesterschilder 
nam binnen twee jaar drie nieuwe leerlingen op in zijn werkplaats (1535/1536), waarmee 
de bezetting van het atelier was verdubbeld. Door de eenvoudige wijze waarop 
kopiereeksen in de ondertekenfase konden worden gekopieerd, was het mogelijk om de 
nieuwe leerlingen direct in te zetten bij de schilderijenproductie. Vandaar dat het atelier in 
de periode vanaf circa 1535 hoogstwaarschijnlijk voldoende vaste medewerkers had en er 
in tegenstelling tot de eerste jaren van Joos van Cleves carrière in Antwerpen nog 
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nauwelijks gezellen werden ingehuurd. Mogelijk door deze vaste groep medewerkers kon 
de kunstenaar een vrij constante productie van kwalitatief goede schilderijen waarborgen 
en kon hij zich op deze wijze onderscheiden van andere ateliers (die over het algemeen 
kwalitatief minder goede werken afleverden).  

Zoals Faries beschrijft in de inleiding van Making and Marketing. Studies of Painting 
Process in Fifteenth- and Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, is het ondanks dat het 
aandeel van assistenten vaak is vast te stellen, zeer complex om verschillende handen 
werkzaam in één atelier werkelijk te identificeren.676 Slechts in een enkel geval, zoals voor 
Jan van Scorels medewerker, de Meester van de Barmhartige Samaritaan en de 
samenwerking tussen de gebroeders Huybrecht en Joachim Beuckelaer kon het onderzoek 
met IRR uitkomst bieden.677 Ook aan twee van Joos van Cleves leerlingen konden op basis 
van het materieel-technisch onderzoek werken worden toegeschreven: Imitator A (Claes 
van Brugge?) en de door Friedländer in het leven geroepen Meister der Antwerpener Epiphanie 
(Cornelis van Cleve). Bovendien biedt de bestudering met IRR van Cornelis van Cleves 
sleutelwerk met De aanbidding van de koningen in Antwerpen inzicht in de wijze waarop Joos 
van Cleve zijn leerlingen opleidde. Het werk lijkt immers aan te tonen dat leerlingen 
werden getraind om schilderijen op exact dezelfde wijze voor te bereiden als hun meester. 
Op basis van zowel archiefdocumenten alsmede het onderzoek met IRR kan worden 
vastgesteld dat Cornelis van Cleve het atelier van zijn vader na diens dood overnam. 
Hoewel enkel De aanbidding van de koningen van Cornelis van Cleve werd onderzocht, is een 
uitvoerig onderzoek met IRR en dendrochronologie naar het oeuvre van deze kunstenaar 
gewenst om een beter inzicht te krijgen in zijn werkmethoden en zijn relatie met Joos van 
Cleve. Bovendien is deze over het algemeen ondergewaardeerde schilder een interessante 
figuur voor de bestudering van de veranderingen in een atelier onder invloed van de 
afnemende economische en artistieke positie van Antwerpen en de politieke onrust rond 
1560.  

In het tweede tot en met het vierde hoofdstuk staat Joos van Cleves 
schilderijenproductie centraal, waarbij een combinatie werd gemaakt tussen het traditionele 
iconografische onderzoek en de resultaten van het onderzoek met IRR. Centrale thema’s 
in deze hoofdstukken zijn de toegepaste werkplaatspraktijken; het ontstaan van 
atelierroutines en de relatie ‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’. Zoals beschreven in 
de inleiding van dit proefschrift worden er ruim driehonderd werken, waaronder 
devotiepanelen, portretten, drieluiken en altaarstukken aan Joos van Cleve en zijn 
medewerkers toegeschreven. Hoewel voorheen met name de eigenhandige producten 
centraal stonden, richt dit onderzoek zich hoofdzakelijk op de atelierpraktijken, die op 
basis van het onderzoek met IRR en dendrochronologie werden vastgesteld. De materieel-
technische bestudering van ruim honderd schilderijen bracht nieuwe inzichten aan het 
licht, die voorheen onmogelijk waren voor te stellen. Zo kon de toevoeging van het 
zelfportret en het kunstenaarsmonogram vanuit een geheel andere context, namelijk het 
werkproces, worden bestudeerd (hoofdstuk 2). Op basis van de prestigieuze opdrachten, 
kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve al vrij snel nadat hij vrijmeester was geworden 
(in 1511) een goede reputatie als schilder moet hebben gehad binnen de Antwerpse 
gemeenschap. De verwerking van het zelfportret en monogram als een soort signatuur op 
bestelde altaarstukken kan dan ook worden geïnterpreteerd als een uiting van zijn 
zelfbewustzijn als kunstenaar alsmede van zijn fundamentele sociale positie in het 
zestiende-eeuwse Antwerpse milieu. Aangezien Joos van Cleve in zijn altaarstukken (in 
meer of mindere mate) werd bijgestaan door assistenten en zijn zelfportret in drie van de 
vier werken -onderzocht met IRR en voorzien van een cryptoportret- in het 
schilderstadium toevoegde, is het mogelijk dat de kunstenaar wachtte tot het laatste 
                                                           

676 Faries 2006, p. 2. 
677 Faries 2003, pp. 31-32; Wolters 1997. 
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moment om te zien of hij tevreden was met het eindresultaat van zijn ateliermedewerkers. 
Vandaar dat de aanwezigheid van een monogram of zelfportret kan worden beschouwd als 
een soort kwaliteitsmerk, dat aantoont dat het werk in het atelier van de kunstenaar onder 
zijn toezicht en met zijn goedkeuring werd vervaardigd. Ondanks de zeer hoge kwaliteit 
van zowel de ondertekening als het verfoppervlak van de werken voorzien van het 
zelfportret of kunstenaarsmonogram, is een dergelijke toevoeging geen bewijs voor 
eigenhandigheid in de moderne zin van het woord, zoals in het verleden werd 
gesuggereerd. Het is immers, zoals reeds benadrukt, onmogelijk om vast te stellen of en 
tevens zeer onwaarschijnlijk dat Joos van Cleve de schilderijen vanaf de grondering tot aan 
het vernis heeft vervaardigd.  

Eén van de vroegst gekende opdrachten van Joos van Cleve is het Reinhold-
altaarstuk van 1516, dat is voorzien van zowel een monogram als zelfportret. Het werk is 
een exemplarisch voorbeeld van de complexe samenwerking tussen de meesterschilder en 
zijn assistenten, waarbij moet worden benadrukt dat het wellicht één van de eerste werken 
is waarbij Joos van Cleve met meerdere kunstenaars tegelijkertijd aan één en dezelfde 
opdracht werkte. Bij de vervaardiging van de geschilderde luiken van het Reinhold-
altaarstuk werden verschillende atelierpraktijken toegepast die voor de kunstenaar van 
groot belang waren bij het vaststellen van een gestandaardiseerd werkprocedé. Hoewel de 
met een vloeibaar medium aangebrachte ondertekening in de houtsnedenconventie op de 
binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk niet enkel door Van Cleve werd gebruikt, maar 
tevens door andere Antwerpse kunstenaars (voor met name de luiken van vleugelretabels), 
vormde de grafische en zeer gedetailleerde ondertekende lay-out in het geval van Joos van 
Cleve de basis voor de verdere werkplaatsroutine. In de loop der tijd werd de uitvoerige 
manier van ondertekenen, die bij het Reinhold-altaarstuk als richtlijn gold voor de 
assistenten, echter vereenvoudigd en minder uitgebreid. Bovendien lijkt er tevens een 
omslag te hebben plaatsgevonden van een vloeibaar naar een droog materiaal. Of deze 
ontwikkelingen tevens te maken hebben met het aandeel van assistenten, is onduidelijk. 
Het is mogelijk dat op het moment dat het atelier een vastere vorm begon aan te nemen, 
waarbij Joos van Cleve gebruik maakte van dezelfde groep medewerkers, een tot in detail 
uitgewerkte ondertekening in de houtsnedenconventie aangebracht met een vloeibaar 
medium overbodig was geworden. De werkplaatsassistenten waren immers op de hoogte 
waren van zijn manier van werken en konden uit de voeten met een minder uitvoerige en 
in een droog medium uitgevoerde ondertekening. 

Hoewel de grafische en sierlijke ondertekening van Joos van Cleve een schetsmatig 
karakter heeft, werden er nauwelijks tot geen veranderingen aangebracht in zowel de 
ondertekening zelf als tussen de ondertekenfase en het geschilderd oppervlak. Mogelijk 
ontwierp hij de composities op papier en herhaalde hij de voorstellingen op de 
gegrondeerde drager. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat er behalve De aanbidding 
van de koningen in Amsterdam nauwelijks tot geen andere tekeningen op papier bekend of 
bewaard zijn die wellicht als model hebben gediend bij de schilderijenproductie van Joos 
van Cleve. Ook het gebruik van prenten als model is een aspect dat in de literatuur vaak 
wordt verondersteld. Hoewel een meer uitvoerig onderzoek is vereist, lijkt Joos van Cleve 
zich met uitzondering van de composities op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk 
minder vaak op prenten te hebben gebaseerd, dan men veelal heeft vermoed.  

Het toevoegen van iconografische inscripties in de ondertekenfase, zoals het woord 
‘aventmael’ op Het laatste avondmaal van het Reinhold-altaarstuk kan beter als 
overkoepelende vroeg-zestiende Antwerpse praktijk worden beschouwd dan als één die 
typerend is voor Joos van Cleve. Het gebruik van kleurnotaties voor met name werken 
vervaardigd in opdracht lijkt echter wel onderdeel van Joos van Cleves werkplaatsroutine. 
Dergelijke aanduidingen werden tijdens het onderzoek met IR en IRR immers niet of 
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nauwelijks in de werken van andere vroeg-zestiende eeuwse Antwerpse kunstenaars 
opgemerkt.  
 Het grote aantal buitenlandse opdrachten van Joos van Cleve kan mogelijk worden 
verklaard aan de hand van verschillende aspecten. Allereerst, zijn goede reputatie als 
schilder en de belangrijke economische positie van de stad Antwerpen. De fundamentele 
handelscontacten tussen de Antwerpse kooplieden en handelaren uit onder meer Keulen, 
Gdańsk en Genua waren van groot belang. Evenals een gebrek aan lokale kunstenaars dat 
rond 1500 was ontstaan in Gdanks, Genua, en wellicht ook in Keulen, waardoor men 
moest uitwijken naar andere steden. Antwerpen die bekend stond om zijn productie van 
luxegoederen was dan ook een voor de handliggende keuze bij het vinden van een 
kunstenaar voor het bestellen van een altaarstuk. Behalve de bestudering van de 
opdrachtsituaties op basis van archiefdocumenten en literatuur worden de werken 
vervaardigd in opdracht in hoofdstuk 3 met name onderzocht vanuit een materieel-
technisch oogpunt. Het onderzoek met IRR biedt nieuwe inzichten in de wijze waarop 
opdrachtgevers hun stempel drukten op de altaarstukken. Daarbij geeft het materieel-
onderzoek tevens aanleiding om onder meer in het geval van de kleine en grote Dood van 
Maria kritisch naar de chronologische plaatsing van de stukken te kijken. Joos van Cleve en 
zijn ateliermedewerkers integreerden verschillende stijlen, maar creëerden desalniettemin 
een eigen product. Naast stilistische aspecten adapteerden de kunstenaar het formaat en 
misschien soms ook het werkproces aan de gebruiken van het land waarvoor het werk was 
bestemd. Ondanks de verschillen tussen de schilderijen die werden besteld door 
opdrachtgevers van verschillende herkomst vertoont de ondertekening veel 
overeenkomsten. Vandaar dat men kan vaststellen dat Van Cleve reeds in de eerste jaren 
van zijn vrijmeesterschap in Antwerpen zijn werkplaatsroutine vastlegde en dat de manier 
van ondertekenen gedurende zijn gehele carrière vrij constant bleef. 

Later toegevoegde elementen, zoals kinderen en attributen, en correcties in de 
wapenschilden wijzen op een controle door de opdrachtgevers of hun afgevaardigden. Op 
basis van het onderzoek met IRR naar de portretten op de altaarstukken kan worden 
vastgesteld dat Joos van Cleve veel van zijn mannelijke opdrachtgevers anders 
voorbereidde dan de overige, fictieve figuren. De ondertekening van de opdrachtgevers 
bleef vaak beperkt tot een enkele contour voor de vorm van het hoofd. Mogelijk maakte 
de kunstenaar van zijn opdrachtgever eerst een tekening naar het leven op papier, die 
vervolgens als model diende bij het schilderen. Hierbij dient men zich af te vragen of met 
name in het geval van de buitenlandse opdrachten ook de vrouwen en kinderen model 
zaten voor de kunstenaar in zijn atelier. Dit was wellicht niet altijd het geval. De vrouwen 
zijn vaak ook iets uitgebreider voorbereid in de fase van de ondertekening, en minder 
gedetailleerd uitgevoerd in verf, dan de mannen. Behalve een ovaal voor de vorm van het 
gezicht werden tevens de ogen, neus en mond met enkele summiere ondertekende lijnen 
aangeduid. Ook kunnen we op basis van de aanwezige kruisjes vaststellen dat enkele 
figuren wellicht voor de afronding van de altaarstukken reeds waren overleden. In deze 
gevallen moet Joos van Cleve zich met zekerheid op andere modellen, zoals bestaande 
tekeningen, de gelaatstrekken van familieleden of een beschrijving, hebben gebaseerd.  

In hoofdstuk 4, werd op basis van de bestudering van drie kopiereeksen het 
gebruik van gestandaardiseerde paneelformaten in het atelier van Joos van Cleve bevestigd. 
Panelen van 50 x 35 cm; 60 x 45 cm en 70 x 55 cm waren populair voor zowel 
serieproducten als middenpanelen van altaarstukken. Joos van Cleve en zijn medewerkers 
vervaardigden geliefde composities op verschillend formaat en van verschillende kwaliteit, 
waarschijnlijk om op deze wijze de afzetmarkt te vergroten. Van de zesentachtig met IRR 
onderzochte werken toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier, die in dit hoofdstuk 
centraal stonden, kan maar liefst 45% tot een kopiereeks (of devotiepanelen) worden 
gerekend. Aangezien de bestudeerde werken representatief zijn voor de groep van ruim 
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driehonderd toegeschreven schilderijen, kan worden vastgesteld dat bij benadering ook 
45% van het gehele oeuvre als serieproducten kunnen worden geclassificeerd. De 
kunstenaar en zijn atelier maakten veel gebruik van reproductiekartons om de 
vervaardiging van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen. Het onderzoek met IRR 
toonde aan dat van de in totaal zesentachtig werken die werden onderzocht met IRR er 
vijfentwintig, bijna 30%, zijn vervaardigd met behulp van een karton. Door het gebruik 
van traceringen op transparantfolie van zowel schilderijen, röntgenopnames en foto’s op 
schaal –hetgeen een succesvolle en betrouwbare methode blijkt te zijn voor het toetsen 
van gegevens gebaseerd op het onderzoek met IRR- is het tevens mogelijk om te 
veronderstellen dat ook 30% van het gehele oeuvre van ruim driehonderd werken 
totstandkwam door middel van mechanische hulpmiddelen.  

Het laatste hoofdstuk combineert het traditionele kunsthistorische onderzoek met 
dendrochronologie. Aangezien Joos van Cleve en zijn medewerkers composities, 
paneelformaten en stijl aanpasten aan de vraag, is het in veel gevallen zeer lastig al dan niet 
onmogelijk om een juiste ontstaansdatum vast te stellen, waardoor de kunsthistorische 
dateringen nogal uiteen kunnen lopen. Nooit eerder werden de resultaten van de 
dendrochronologische analyses van Joos van Cleves panelen betrokken bij het vaststellen 
van de chronologie van zijn oeuvre en zoals is gebleken, biedt ook dit onderzoek nieuwe 
en soms verrassende inzichten. Van de negenenveertig schilderijen die met 
dendrochronologie werden onderzocht en zijn toegeschreven aan Joos van Cleve (en zijn 
atelier) hebben er maar twee een absolute datering. Deze werken vormden in eerste 
instantie het uitgangspunt voor het vaststellen van een juiste dendrochronologische 
formule. Voor het overgrote deel van de panelen, dat werd vervaardigd in Joos van Cleves 
werkplaats bleek dat bij het jaar van de jongste jaarring vijfentwintig jaar moest worden 
opgeteld om tot een dendrochronologische datering te komen die vrij nauwkeurig 
overeenkomt met de veronderstelde kunsthistorische ontstaansdata. Hiermee biedt dit 
onderzoek tevens een nieuwe dendrochronologische formule voor Joos van Cleves werken 
die in de toekomst nog zullen worden onderzocht. Ook de lijst van onderzochte werken 
(Bijlage 1) biedt toekomstige onderzoekers een mogelijkheid de resultaten van het 
onderzoek met IRR naar ruim honderd schilderijen die worden toegeschreven aan Joos 
van Cleve te raadplegen en bij hun eigen onderzoek te betrekken. Hiermee is deze studie 
een belangrijk naslagwerk wat betreft de bestudering met IRR en dendrochronolgie van de 
werken die in verband worden gebracht met Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers.   
 
Tot slot kan worden vastgesteld, dat dit onderzoek heeft aangetoond dat Joos van Cleve de 
oprichter was van een belangrijk Antwerps atelier. Zijn handelsinstinct en zijn 
leidinggevende karakter zorgden voor een goed functioneerde werkplaats en voor de 
afname van zijn producten door zowel lokale als internationale opdrachtgevers. De 
kunstenaar en zijn ateliermedewerkers pasten stijl, formaat en wellicht soms ook de 
werkmethoden aan, aan de specifieke wensen van de opdrachtgevers. De waardering van 
Frans I voor zijn werk in de jaren dertig van de zestiende eeuw bracht hoogstwaarschijnlijk 
een golf van opdrachten met zich mee, waaraan de kunstenaar en zijn 
werkplaatsassistenten door hun effectieve manier van werken wisten te voldoen. Joos van 
Cleve nam in deze periode maar liefst drie leerlingen op in zijn atelier en bovendien nam 
het gebruik van het traceerkarton voor de productie van de populaire kopiereeksen in deze 
jaren (mogelijk) sterk toe. Het internationale karakter van de stad Antwerpen op het gebied 
van de economie, en de kunsthandel in het bijzonder, en de onderlinge contacten tussen 
Joos van Cleves opdrachtgevers, bracht de kunstenaar naamsbekendheid op zowel lokaal 
als internationaal gebied en resulteerde tevens in een enorme verspreiding van zijn 
schilderijen. Tot op de dag van vandaag is het werk van de kunstenaar en zijn medewerkers 
te aanschouwen op verschillende plekken in Europa, maar ook ver daarbuiten… 
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IRR-detail van Joos van Cleve, grote Aanbidding van de koningen, Dresden, 
Staatliche Gemäldegalerie: Jozef (IRR: © Stichting RKD/ Van Asperen de Boer/ 
Faries, digitale montage: Leeflang).
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7. Samenvatting 
 
Deze studie naar Joos van Cleve en zijn atelier is onderdeel van het door het NWO-
gesponsorde onderzoeksproject Antwerpse schilderkunst voor de beeldenstorm: een sociaal-
economische benadering dat plaatsvond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot op het 
moment dat het project van start ging in 2000, waren de artistieke ontwikkelingen in 
Antwerpen nooit eerder systematisch vanuit een historisch sociaal-economische oogpunt 
bestudeerd. Het project was dan ook zeer vernieuwend en beoogde de raakvlakken tussen 
het materieel-technisch onderzoek naar de veranderingen in de werkplaatspraktijken; de 
kwantitatieve analyse van archiefdocumenten met betrekking tot de markt en het gedrag 
van de cliëntèle in kaart te brengen. De drie facetten van de Antwerpse kunst waar het 
project zich op richtte; de productie, afname en verspreiding van schilderijen staan ook 
centraal in het voorliggende proefschrift en kunnen worden samengevat tot enkele 
fundamentele kernvragen: Hoe werd Joos van Cleves atelier georganiseerd; vanaf wanneer 
is er sprake van gestandaardiseerde werkplaatspraktijken; in hoeverre stemden de 
kunstenaar en zijn medewerkers hun productie af op de diverse wensen van hun lokale en 
internationale opdrachtgevers; welke marktstrategieën werden hierbij ontwikkeld; en in 
welke mate speelde de sociale positie van de schilder een doorslaggevende rol in de relatie 
tot zijn klantenkring?  
 Om antwoord te kunnen geven op deze vragen werd veelvuldig gebruik gemaakt 
van het materieel-technisch onderzoek, en de bestudering van schilderijen met 
infraroodreflectografie (IRR) in het bijzonder. Van de ruim driehonderd werken die aan 
Joos van Cleve en zijn atelier worden toegeschreven werden er 107 onderzocht met IRR 
en 50 met dendrochronologie. In het eerste hoofdstuk over het professionele leven van 
Joos van Cleve werd -naast archivalische bronnen en statistische onderzoeksmethoden- 
gebruik gemaakt van de resultaten van het materieel-technisch onderzoek; hetgeen een 
belangrijke toevoeging is op de voorgaande monografische studies over de kunstenaar van 
Ludwig von Baldass (1925), Max J. Friedländer (1934) en John Hand (1978, 2004). 
Hierdoor was het mogelijk om de oprichting en het functioneren van Joos van Cleves 
atelier in Antwerpen te analyseren. Nadat de kunstenaar van 1506 tot 1509 werkzaam was 
als assistent van Jan Joest in Kalkar, werd hij in 1511 ingeschreven als vrijmeester bij het 
Antwerpse Sint-Lucasgilde. Vijf jaar later, in 1516, werd zijn eerste leerling geregistreerd en 
in totaal nam hij vijf leerlingen op in zijn atelier. Het onderzoek naar de Liggeren wees uit 
dat een werkplaats, zoals dat Van Cleve, bestaande uit zes medewerkers (de meester en vijf 
leerlingen) in de periode 1500 – 1539 in Antwerpen als groot kan worden beschouwd. 
Bovendien was het atelier mogelijk nog omvangrijker dan kan worden aangetoond aan de 
hand van documenten, aangezien er naast leerlingen ook gezellen werkzaam waren.  
 Het onderzoek met IRR naar de schilderijen maakte het mogelijk om nieuwe 
inzichten te krijgen in de werkverdeling binnen Joos van Cleves atelier. Hoewel het 
complex is om verschillende handen actief in één werkplaats te identificeren, konden op 
basis van stilistisch en materieel-technisch aspecten schilderijen aan twee van Van Cleves 
leerlingen worden toegeschreven: ten eerste aan de zogenaamde Imitator A (mogelijk Claes 
van Brugge) en ten tweede aan Joos’ zoon, Cornelis van Cleve. De bestudering van het 
sleutelstuk met De aanbidding van de koningen in Antwerpen (Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten) van Cornelis met IRR toonde aan dat leerlingen van Joos van Cleve 
werden opgeleid om dezelfde werkwijze te hanteren als hun leermeester. Zowel de 
ondertekening als schildertechniek van Cornelis en zijn vader zijn zeer overeenkomstig.  

Hoewel het atelier in de periode van 1516 tot 1535 slechts één leerling telde, lijkt er 
rond 1535, wanneer er in een kort tijdsbestek drie leerlingen werden opgenomen, een 
omslag te hebben plaatsgevonden in de samenstelling van Joos van Cleves werkplaats. Op 
basis van het onderzoek met IRR kon worden vastgesteld dat de meester in de jaren 1516-
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1535 voornamelijk gezellen inschakelde om hem te assistenten bij de vervaardiging van zijn 
altaarstukken. Mogelijk om te kunnen voldoen aan de sterk toegenomen vraag naar 
populaire serieproducten in de jaren ‘1530, verdubbelde Joos van Cleve de bezetting van 
zijn atelier. Met als gevolg dat de werkplaats in de periode vanaf circa 1535 naar alle 
waarschijnlijkheid uit voldoende vaste medewerkers bestond en er in tegenstelling tot 
voorgaande jaren nog nauwelijks gezellen werden ingehuurd. Na het overlijden van Joos 
van Cleve in 1540/1541 nam Cornelis het atelier van zijn vader over en zette hij de 
vervaardiging van populaire composities voort.  

In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op Joos van Cleves 
atelierproductie. Evenals in het eerste hoofdstuk werd gestart met feitelijke gegevens; in dit 
geval de schilderijen die zijn gesigneerd door middel van een geïntergreerd zelfportret of 
kunstenaarsmonogram. Het onderzoek met IRR naar Joos van Cleves zelfportretten 
maakte het mogelijk om deze traditie voor de eerste keer te bestuderen vanuit het 
ontstaansproces van het schilderij. De kunstenaar bracht zijn zelfportret en het monogram 
aan op werken die werden besteld. Op basis van stilistische verschillen, de complexiteit en 
het formaat van de voorstellingen kan worden verondersteld dat hij bij al deze schilderijen 
werd bijgestaan door assistenten. Opmerkelijk is dat in ieder geval bij drie van de vier met 
IRR onderzochte werken het zelfportret niet werd voorbereid in de fase van de 
ondertekening, maar dat het gezicht over een andere gestandaardiseerde en ondertekende 
figuur werd heen geschilderd. Vandaar dat men zou kunnen vermoeden dat Joos van Cleve 
wachtte tot de altaarstukken waren voltooid om te bepalen of het resultaat van zijn 
medewerkers bevredigend was. Pas dan voegde hij zijn signatuur in de vorm van een 
monogram of zelfportret toe. Een ander fundamenteel element dat aan het licht kwam 
tijdens de bestudering van Joos van Cleves zelfportretten met IRR is het gebruik van 
dezelfde manier van ondertekenen. De ondertekende lay-out bestaat uit sierlijke 
contourlijnen voor de hoofdvormen en een uitgebreid systeem van arceringen in 
verschillende richtingen voor schaduw en volume. Aangezien de werken met een 
zelfportret op verschillende momenten van Van Cleves carrière kunnen worden gedateerd, 
kan worden vastgesteld dat de kunstenaar reeds vanaf de start in Antwerpen in 1511 een 
eigen (onder)tekenstijl had ontwikkeld, die door de jaren heen vrij constant bleef.  

Het Reinhold-altaarstuk (Warschau, Muzeum Narodowe) van 1516 bestaat uit een 
gebeeldhouwd middendeel met een dubbel paar geschilderde luiken van Joos van Cleve en 
zijn atelier. Het is voorzien van een monogram en zelfportret van de kunstenaar en is één 
van de vroegst gekende opdrachten van Van Cleve in Antwerpen. Het werd gekozen als 
uitgangspunt bij de bestudering van de complexe samenwerking tussen de meester en zijn 
assistenten. Zowel de grafische ondertekening op de binnenluiken in de zogenaamde 
‘houtsnedenconventie’ alsmede de vierenveertig kleurnotaties dienden mogelijk als richtlijn 
voor de assistenten die op deze wijze de voorstellingen eenvoudig konden inschilderen. 
Dat deze werkmethode succesvol was, blijkt uit de bestudering van andere schilderijen van 
Joos van Cleve (zoals De aanbidding van dee koningen in Detroit), waarbij de nodige assistentie 
kan worden verwacht. Hoewel het enigszins schematische karakter van de ondertekening 
en de hoeveelheid kleurnotaties lijkt af te nemen in de loop der jaren, blijven verschillende 
karakteristieken van de ondertekende lay-out in de ‘houtsnedenlook’, zoals het uitvoerige 
gebruik van arceringen, de suggestieve ‘witte’ lijnen en de handen met lange slanke vingers 
(die enkel worden aangeduid met een buitencontour), kenmerkend voor Joos van Cleves 
werkwijze. Vandaar dat de ondertekening in de houtsnedenconventie als basis kan worden 
beschouwd voor het vastleggen (en verder ontwikkelen) van een functionele 
werkplaatsroutine. Van Cleves ondertekenstijl kan worden gekarakteriseerd als vlot, 
waarbij de lay-out een gedetailleerd beeld geeft van de te schilderen compositie. Er werden 
nauwelijks wijzigingen aangebracht in de ondertekening zelf, en ook tijdens het 
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schilderproces werd bijna nooit iets veranderd ten opzichte van de eerste ondertekende 
opzet op het paneel.  

De casus met de drieluiken met De aanbidding van de koningen in Detroit en Napels 
geeft inzicht in de wijze waarop de ondertekening in de houtsnedenconventie werd 
voortgezet in in de werkplaats. Hoewel de ondertekende lay-out in beide werken naar alle 
waarschijnlijkheid een andere functie had, vertoont deze duidelijke verwantschappen. 
Bovendien kon op basis van het onderzoek met IRR worden vastgesteld dat het drieluik in 
Napels eerst werd geschilderd en dat de versie in Detroit –met het monogram- later werd 
vervaardigd, waarbij het voltooide drieluik in Napels (of een tekening hiernaar) zeer 
waarschijnlijk als model heeft gediend.  

In het derde hoofdstuk wordt aan de hand van Keulse, Baltische, lokale en 
Genuese opdrachten de invloed van de opdrachtgevers op het ontstaansproces bestudeerd. 
Ook hierbij speelt het onderzoek met IRR een fundamentele rol. De kunstenaar en zijn 
ateliermedewerkers integreerden verschillende stijlen, maar wisten desondanks een eigen 
product te creëren. Naast stijlaspecten adapteerden de kunstenaar tevens het 
paneelformaat en wellicht soms ook het werkprocedé aan de gebruiken van het land 
waarvoor het werk was bestemd. Ondanks de verschillen tussen de schilderijen die werden 
besteld door opdrachtgevers van verschillende herkomst, vertoont de ondertekening 
wederom (zoals ook bij de schilderijen voorzien van een zelfportret of monogram) veel 
overeenkomsten. Daarbij kwamen tijdens het onderzoek eveneens verschillende elementen 
aan het licht, die wijzen op de specifieke eisen van de opdrachtgevers. Zo werd op het 
linkerluik van beide triptieken met De dood van Maria (Keulen, Wallraf-Richartz Museum en 
München, Alte Pinakothek) de draak en het linkerwapenschild toegevoegd. Op basis van 
andere wijzigingen die de kunstenaar op beide drieluiken doorvoerde, kon tevens worden 
vastgesteld dat de twee paar altaarluiken gelijktijdig werden gecontroleerd. Vandaar dat de 
tot dusver geldende veronderstellingen over de datering van de twee drieluiken, waarbij de 
kleine Dood van Maria in Keulen rond 1515 wordt gesitueerd en het grote altaarstuk in 
München rond 1525, konden worden genuanceerd.  

De gedetailleerde ondertekening van het Reinhold-altaarstuk dat werd besteld door 
de Reinhold-broederschap in Gdanks functioneerde behalve als richtlijn voor de 
assistenten mogelijk ook als vidimus. Een gebeeldhouwd retabel met geschilderde vleugels 
was een kostbare opdracht. Vandaar dat het aannemelijk kan worden geacht dat de 
opdrachtgevers of diens afgevaardigden inspraak hadden op het ontwerp (waarvan de 
inscriptie ‘aventmael’ in de ondertekening een duidelijke aanwijzing is) en tevens het 
ontstaansproces volgden. De verschijning van de Heilige Reinhold op het rechter 
buitenluik moet dan ook in opdracht van de Reinhold-broederschap zijn geschilderd; 
aangezien deze heilige vrijwel onbekend was in de Nederlanden. Wapenschilden zijn, zoals 
reeds is opgemerkt in verband met de twee Dood van Maria-scènes, belangrijke aspecten bij 
de vervaardiging van altaarstukken in opdracht. Des te opmerkelijker zijn de foutief 
weergegeven familiewapens op het altaarstuk met De bewening (Frankfurt, Städelsches 
Kunstinstitut) voor het Keulse raadlid Schmitgen en het San Donato-altaarstuk (Genua, 
Chiesa di San Donato) voor Stefano Raggio zijn. Ook op de triptiek met De kruisafneming 
(Edinburgh) in opdracht van Jan Perls en Digna de Herde werden de familiewapens 
gaanderweg het schilderproces gecorrigeerd. In tegenstelling tot het drieluik met De 
kruisafneming dat in Zuid-Nederlandse opdracht werd vervaardigd, werden de altaarstukken 
voor Schmitgen en Raggio (beide buitenlandse opdrachten) waarschijnlijk niet vlak voor 
aflevering gecontroleerd. Vanwege de afstand was het voor lokale opdrachtgevers 
eenvoudiger om een werk dat in hun opdracht werd vervaardigd, te komen bekijken. Het 
drieluik met De kruisiging in Napels (Museo di Capodimonte), eveneens een lokale 
opdracht, werd waarschijnlijk tussentijds gecontroleerd. In dit geval werd Joos van Cleve 
nadat de gedetailleerde ondertekening was aangebracht erop gewezen dat er een derde 
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zoon bij moest worden geplaatst. Deze zoon is enkel in het verfstadium aanwezig en 
ontbreekt volledig in de fase van de ondertekening. 

Evenals het San Donato-altaarstuk in de Chiesa di San Donato in Genua, bevindt 
het Cerezo-altaarstuk zich vandaag de dag –hetzij gedeeltelijk- op de locatie, waar het 
oorspronkelijk voor werd vervaardigd. Het werd besteld door een Genuese handelaar, die 
zich had gevestigd in Agaeta op Gran Canaria. Door het (op een onbekend moment) 
verzagen van de panelen is het oorspronkelijke formaat van het altaarstuk onbekend. Op 
basis van archiefdocumenten, het onderzoek met infrarood en de bestudering van de 
schildertechniek en huidige paneelformaten met het blote oog en loep kan worden 
verondersteld dat de vijf panelen in Agaete naar alle waarschijnlijkheid één geheel 
vormden. Daarbij bevestigt zowel de ondertekening als het verfoppervlak van het in de 
jaren ‘1530 ontstaande altaarstuk, wederom dat Joos van Cleve gedurende zijn gehele 
carriere dezelfde vergelijkbare werkwijze hanteerde. 
 Op basis van het onderzoek met IRR naar de portretten op de bestelde 
altaarstukken, kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve veel van zijn opdrachtgevers 
anders voorbereidde in de ondertekening dan de overige fictieve figuren. Mogelijk maakte 
hij van zijn opdrachtgevers eerst een tekening naar het leven op papier, die vervolgens als 
model diende. Hierbij dient men zich af te vragen of met name in het geval van de 
buitenlandse opdrachten, waarvan het Cerezo-altaarstuk in Agaete een goed voorbeeld is, 
vrouwen en kinderen werkelijk naar het leven werden geportretteerd. In het geval van de 
zoon van Antón Cerezo is dit waarschijnlijk niet het geval. De jongen vertoont veel 
overeenkomsten met de oudste zoon op het linker binnenluik van de triptiek met De 
aanbidding van de koningen in Praag, en werd dan ook ook mogelijk naar een bestaand model 
(een tekening?) geschilderd. Dit doet vermoeden dat in Joos van Cleves atelier  studies en 
tekeningen van verschillende opdrachtgevers en kinderen aanwezig moeten zijn geweest. 
Daarbij was een aantal van de geportretteerde figuren die op Van Cleves altaarstukken zijn 
vereeuwigd, reeds voor voltooiing van het werk overleden. Ook in een dergelijk geval 
moest de kunstenaar uitgaan van modeltekeningen, gelaatstrekken van de ouders, broer of 
zus of de beschrijvingen van andere familieleden. Hierbij moet echter worden opgemerkt 
dat het werkelijke aantal tekeningen dat aan de kunstenaar kan worden toegeschreven zeer 
beperkt is. 

In het vierde hoofdstuk over de serieproductie werd aan de hand van de 
bestudering van drie kopiereeksen: De Heilige Familie, Johannes en Christus als kinderen en De 
Heilige Hiëronymus het gebruik van gestandaardiseerde paneelformaten in Van Cleves atelier 
vastgesteld. Panelen van 50 x 35 cm; 60 x 45 cm en 70 x 55 cm waren populair voor zowel 
serieproducten als middenpanelen van altaarstukken. Joos van Cleve en zijn medewerkers 
vervaardigden geliefde composities op verschillend formaat en van verschillende kwaliteit, 
waarschijnlijk om hiermee de afzetmarkt te vergroten. De wijze waarop de populaire 
voorstellingen werden herhaald, kon worden achterhaald op basis van het onderzoek met 
IRR. De kunstenaar en zijn atelier maakten veelvuldig gebruik van kartons om de 
productie van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen. Door het gebruik van een 
karton heeft de ondertekening geen specifieke kenmerken die kunnen leiden tot de 
toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar. Met andere woorden, een getraceerde of 
geponseerde ondertekening kan zowel door Joos van Cleve als door één van zijn 
medewerkers zijn vervaardigd. Bij de bestudering van het verfoppervlak van verschillende 
versies uit één kopiereeks valt een verschil in uitvoering en kwaliteit echter direct op. 
Desalniettemin lijkt het atelier van Joos van Cleve in tegenstelling tot veel en mogelijk de 
meeste andere Antwerpse werkplaatsen garant te hebben gestaan voor kwaliteitsproducten. 
Hoewel een verschil in handen aanwezig is, zijn de onderzochte werken vrij contant in 
niveau. Hieruit kan tevens op basis van stilistisch onderzoek worden geconcludeerd dat de 
kunstenaar mogelijk een vaste groep medewerkers in dienst had om deze kwaliteit te 
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kunnen waarborgen, waardoor hij zich kon onderscheiden van andere ateliers. Het hoge 
aantal van de bewaard gebleven serieproducten die kunnen worden toegeschreven aan Joos 
van Cleves atelier wijzen erop dat het een zeer belangrijk segment van de 
werkplaatsproductie was. Aan de hand van de in totaal zesentachtig werken die werden 
onderzocht met IRR en bij dit vierde hoofdstuk werden betrokken, zijn er vijfentwintig, 
bijna 30%, vervaardigd met behulp van een karton. Mogelijk is dit percentage ook van 
toepassing op de groep van ruim driehonderd schilderijen, die aan Joos van Cleve en zijn 
werkplaats worden toegeschreven. Het aantal werken per categorie (scènes uit Nieuwe 
Testament, devotiestukken etc.) van de met IRR onderzochte groep schilderijen komt 
immers overeen met de groep van ruim driehonderd stukken. Anders geformuleerd, het is 
aannemelijk dat circa 30% van al het werk dat is toegeschreven aan de kunstenaar en zijn 
medewerkers werd vervaardigd met behulp van mechanische hulpmiddelen. 

Het vijfde hoofdstuk richt zich op de chronologie van schilderijen uit Joos van 
Cleves atelier. De kunsthistorische argumentaties zijn vergeleken met de resultaten van de 
dendrochronologische analyses, die door Peter Klein zijn uitgevoerd. Tot dusver was met 
uitzondering van een groot aantal panelen uit het oeuvre van Hans Holbein en Gerard 
David geen enkele andere groep van zestiende-eeuwse schilderijen toegeschreven aan één 
kunstenaar of atelier systematisch onderzocht met dendrochronologie. Hierdoor was een 
vaste dendrochronologische formule voor de vroeg-zestiende eeuw niet voorhanden. 
Doordat Joos van Cleve en zijn medewerkers zowel stijl als compositie adapteerden aan 
een desbetreffende opdracht, is het zeer complex om een stilistische ontwikkeling binnen 
het oeuvre van Van Cleve vast te stellen. Hierdoor lopen kunsthistorische dateringen op 
basis van stilistische en compositorische elementen van specifieke werken uit het atelier 
van Joos van Cleve sterk uiteen. Schilderijen die op het paneel of op de originele lijst zijn 
voorzien van een jaartal of degene die door middel van documenten zijn te dateren, zijn 
van groot belang bij het vaststellen van de chronologie. Binnen Joos van Cleves oeuvre 
van meer dan driehonderd toegeschreven werken zijn dit er slechts dertien. Ook 
historische gegevens kunnen bijdragen aan het bepalen van een mogelijke ontstaansdatum. 
Het onderzoek met dendrochronologie kan in veel gevallen een mogelijkheid bieden om 
deze (kunst)historische veronderstellingen te toetsen en soms te bevestigen of te 
ontkrachten. Van de vijftig schilderijen, onderzocht met dendrochronologie en 
toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier hebben er maar twee een exacte datering: 
de triptiek met De bewening van Christus in Frankfurt en het paneel met de Heilige Hiëronymus 
in zijn studievertrek in Princeton. Doordat het altaarstuk in Frankfurt grotendeels 
eigenhandig door Joos van Cleve werd vervaardigd, gold dit werk als uitgangspunt om te 
bepalen welke dendrochronologische formule het meest nauwkeurige resultaat oplevert. 
Voor De bewening van Christus bleek de methode die werd toegepast bij de vijftiende-eeuwse 
panelen van Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts en Rogier van der Weyden, waarbij 
wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar voor de 
verwijderde jaarringen (spinthout), opslag en transport zeer bruikbaar. Ook voor het 
overgrote deel van de andere werken in de bestudeerde groep gaf de formule een 
aannemelijk ontstaansdatum. Met een afwijking van maximaal vier jaar (meest 
aannemelijke dendrochronologische datering + 4 of - 4) geeft dendrochronologie in bijna 
de helft (afgerond 47 %) van de schilderijen een datering, die minder dan vijf jaar afwijkt 
van de veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum. 
 Tot slot kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve op basis van zijn zeer diverse 
en marktgerichte oeuvre kan worden beschouwd als een representatieve kunstenaar voor 
de bestudering van de Antwerpse schilderkunst aan het begin van de zestiende eeuw. 
Doordat de schilder en zijn ateliermedewerkers zich richtten op de lokale en internationale 
vrije markt alsmede op het verwerven van belangrijke opdrachten, bood dit onderzoek de 
mogelijkheid om een groot aantal facetten van de Antwerpse schilderijenproductie te 



202 

analyseren. Desalniettemin getuigen de werken die in Joos van Cleves werkplaats werden 
vervaardigd van een ambachtelijke perfectie en zijn zij van een zeer hoge kwaliteit; hetgeen 
contrasteert met het overgrote deel van de andere vroeg-zestiende eeuwse Antwerpse 
schilderijen. Bovendien behoorde Frans I tot de afnemers van Joos van Cleves werk en 
had de kunstenaar in vergelijking met andere Antwerpse werkplaatsen in de periode 1500-
1539 een groot atelier. Hoewel deze aspecten niet direct kenmerkend zijn voor de 
Antwerpse schilderijenproductie van de eerste decennia van de zestiende eeuw, komt een 
groot aantal van Joos van Cleves werkmethoden, zoals de ondertekening in de 
houtsnedenconventie en het veelvuldige gebruik van reproductiekartons, overeen met die 
van andere in de Scheldestad werkzame kunstenaars. Hierdoor biedt deze studie naar de 
schilder en zijn atelier belangrijke informatie op het gebied van overkoepelde Antwerpse 
werkplaatspraktijken.  
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8. Summary 
 
This study on Joos van Cleve and his workshop is part of a research project at the 
University of Groningen, sponsored by the Dutch Organization for Scientific Research, 
NWO, entitled: Antwerp Painting Before Iconoclasm: a Socio-Economic Approach (2000-2004). 
Before this project, artistic developments in Antwerp had never been studied systematically 
following a historical, socio-economic approach. The research was innovative and was 
intended to map out the common ground between: technical studies documenting changes 
in workshop practice and quantitative analysis of archival documents about the market and 
the behaviour of customers. The research focused on three aspects that also constituted the 
starting points of this thesis: production, consumption, and the distribution of paintings. 
These aspects were incorporated into a number of basic questions: how was Joos van 
Cleve’s workshop organized; when were workshop procedures standardized; to what extent 
did the artist and his employees gear their production to the wishes of their local and 
international customers; which market strategies were developed; and to what extent did 
the social position of the painter play a decisive role in his relationship with his clientele? 

To be able to answer these questions methods of technical study were used, 
specifically the study of the paintings using infrared reflectography (IRR). Of the more than 
300 works that have been attributed to Joos van Cleve and his studio, a total of one 
hundred and seven paintings were examined by IRR (or IR) and fifty by dendrochronology. 
In the first chapter on the professional life of Joos van Cleve, archival documents and 
statistical research were combined with results from technical studies. This produced 
fundamental additions to the earlier monographs on the artist by Ludwig von Baldass 
(1925), Max J. Friedländer (1934), and John Hand (1978, 2004). Accordingly, it was 
possible to analyze the establishment and functioning of Joos van Cleve’s workshop in 
Antwerp. After a period as assistant to Jan Joest in Kalkar (from 1506 until 1509), the artist 
became a free master in the Antwerp Guild of Saint Luke in 1511. Only five years later he 
registered his first student, and, in total, he admitted five pupils to his workshop. Research 
on the guild’s ledgers (De Liggeren) demonstrated that, for the period 1500-1539, a studio 
like van Cleve’s, with six employees (the master painter and five apprentices) can be 
considered large. The shop, moreover, could even have been even larger, since documents 
(regarding the Antwerp situation) show that, besides students, a number of journeymen 
could also have been active as workshop assistants. 

The study of paintings with IRR gave new insights in the division of labour within 
Joos van Cleve’s studio. Although it can be difficult to distinguish different hands within 
one workshop, with both stylistic and technical study, it was possible to attribute paintings 
to two of van Cleve’s apprentices: first, the so-called Imitator A (possibly Claes van 
Brugge) and second, Joos’s son, Cornelis. The IRR study of the key piece with The 
Adoration of the Magi by Cornelis in the Koninklijke Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerp showed that Joos van Cleve’s students were trained to work in the same style as 
their teacher. Both the underdrawing as well as the painting technique of Joos and Cornelis 
show close similarities. 

Although in the period between 1516 and 1535, the workshop counted only one 
pupil, it seems that a major change took place around 1535, when three new apprentices 
were admitted in a short period of time. Based on IRR research, it could be determined 
that the master primarily hired journeymen to assist him in the production of altarpieces in 
the period 1516-1535. Joos van Cleve doubled the capacity of his workshop in the 1530s, 
probably to be able to meet the greatly increased demand for popular serial products. This 
probably resulted in enough permanent employees from 1535 onwards, so that hardly any 
journeymen were active in the workshop at this time. After the death of Joos van Cleve in 
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1540/41, his son Cornelis took over the studio and continued the production of popular 
compositions. 

The second chapter focuses on the workshop production of Joos van Cleve. As in 
the first chapter, the known facts are presented first: in this case, the paintings that have 
been signed by means of the artist’s monogram or an integrated self-portrait. IRR made it 
possible to study the self-portraits within the overall painting process. The artist seems to 
have included his self-portrait or monogram in commissioned works. Based on stylistic 
differences, the complexity of the compositions, and size, it can be assumed the artist was 
helped by assistants in these altarpieces. It is remarkable that in at least three out of the 
four cases where IRR research was done, it became clear that the self-portrait was not 
prepared for in the underdrawing and that the painted face was drastically altered compared 
to the underdrawn one, which was much more generic. One can assume that Joos van 
Cleve waited until the altarpieces were finished to see if the result of his employees’ work 
was satisfactorily. Only after this last inspection did he sign the work with his portrait or 
monogram. Another element that came to light during the study of the self-portraits with 
IRR is the consistent method of applying the underdrawing. The underdrawn layout 
consists of elegant contour lines for the main figures and forms, and an elaborated system 
of hatchings in different directions to indicate shadows and volume. Due to the fact the 
self-portraits can be dated to different periods in Joos van Cleve’s career, it could be 
determined that from the outset in 1511 in Antwerp, the painter had already established his 
own drawing style, which remained quite consistent over time. 

The Reinhold Altarpiece (datable to 1516) is a compound altarpiece with a sculpted 
interior and double wings painted by Joos van Cleve and his assistants. It is one of the 
earliest, known works from Joos’s Antwerp period, and the wings contain the artist’s self-
portrait and monogram. This altarpiece was selected as an example of the complex 
cooperation between the master and his assistants. The graphic underdrawing on the inner 
wing panels in the so-called woodcut convention, along with the forty-four colour 
notations, probably served as a guideline to the workshop assistants. The examination of 
other works, such as the Detroit Adoration of the Magi from Joos van Cleve’s studio, in 
which shop assistance could be postulated, showed that this method was successful. 
Although the schematic character of the underdrawing and the number of colour notations 
decreases over the years, the characteristics of the woodcut look, such as the 
comprehensive use of hatchings, the suggestive ‘white lines’, and the long slim fingers 
(often only drawn with an outer-contour) remain. The underdrawing in the woodcut 
convention can therefore be considered the basis of Joos van Cleve’s functioning 
workshop routine. The underdrawn style of the artist can be characterized as fluent and 
even, making the layout a precise image of the composition which has to be painted. 
Hardly any changes were made in either the underdrawing or the paint stage, as compared 
with the underdrawn layout.   

The case study of the Adoration of the Magi triptychs in Naples and Detroit gave 
insight into the consistent use of underdrawing in the woodcut convention. Although the 
underdrawn layout in both works functioned differently, there are some remarkable 
similarities. Moreover, the IRR research proved that the version in Naples was painted first 
and that the triptych in Detroit -with the monogram- was executed later. The completed 
altarpiece in Naples (or a drawing after this work) probably served as the model.  

In the third chapter, in which IRR also plays a fundamental role, the influence of 
the patron is studied based on commissions from Cologne, Gdańsk, Genoa, and the 
southern Netherlands. Although the artist and his assistants integrated different styles, they 
nevertheless created their own recognizable product. Beside stylistic aspects, the format of 
the panel, and perhaps even the working procedure, were adapted to the country from 
which the commission derived. Despite the geographical differences in the ordered 
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paintings, the underdrawing again remains analogous. A number of elements were revealed, 
however, that indicate the specific wishes of the commissioners. On the left inner wings of 
the triptychs with The Death of the Virgin in both Munich and Cologne, the dragon and coat 
of arms were added. Based on other changes made by the artist in these triptychs, it could 
be stated that both panels were checked by the clients at the same time. The dates for these 
paintings should therefore be revised from the current 1515 for the Cologne version and 
1525 for Munich altarpiece. 

The elaborate underdrawing in the Reinhold Altarpiece served two purposes, as a 
guideline to the assistants and as a videmus. A compound altarpiece with painted wings was a 
costly commission. It is therefore very likely that the patrons or their representative could 
influence the design (as exemplified by the underdrawn word, ‘aventmael’) and watched 
over the process closely. The figure of Saint Reinhold on the right exterior wing must have 
been ordered by the brotherhood, since this saint is uncommon in the Netherlands. As 
mentioned earlier, coats of arms are important aspects in the production process. It is 
noteworthy, then, that there are incorrect escutcheons on the Lamentation (Frankfurt) 
ordered by the council member, Schmitgen, from Cologne, and the San Donato Altarpiece 
commissioned by Stefano Raggio. In the triptych with The Descent from the Cross (Edinburgh) 
for Jan Perls and Digna de Herde, the arms were corrected during the painting process. As 
opposed to this local commission, the altarpieces ordered by Stefano Raggio and 
Schmitgen (both foreign commissions) were possibly not checked before delivery. 
Obviously, local patrons could more easily visit the painter’s shop to verify a piece of work. 
The Crucifixion triptych in Naples, also ordered by a local client, was most likely inspected 
after the underdrawn stage. In this case, Joos van Cleve had to add a third son, since he is 
non-existent in the underdrawing and only appears in paint. 

As in the San Donato Altarpiece in the Chiesa di San Donato in Genoa, the Cerezo 
Altarpiece is –although only partially- still in its original location. It was ordered by a 
Genoese merchant who had settled in Agaeta on Gran Canaria (the Canary Islands). 
Because the panels were sawn into pieces (at some point in time), the original format of the 
altarpiece is unknown. Based on archival documents, research with IR, and close scrutiny 
of the technique and format of the paintings, it can be proposed that the five panels may 
have originally formed one and the same altarpiece. Moreover, the underdrawing and 
painting technique of this altarpiece made in the 1530’s confirmed again that Joos van 
Cleve’s working methods remained constant during his career.  

As a result of IRR study of portraits in the commissioned altarpieces, it can be 
concluded that the patrons were prepared differently from other (fictive) figures. It is 
probable that Joos van Cleve drew the commissioner from life and that this drawing 
functioned as a model during the painting process (although it is questionable if this was 
the case with women and children in foreign commissions, such as the Cerezo Altarpiece). 
Joos van Cleve probably had studies and model drawings of patrons and children in his 
workshop. In a number of cases the person who had to be portrayed died before the work 
was finished. In these cases, the artist used the features of the parents, a brother or sister, 
or a description of the person by someone else. 

In the fourth chapter on serial production, the use of standard sizes is introduced 
based on the study of three groups of serially-produced works: The Holy Family, Saint Jerome 
in his Study and Christ and Saint John the Baptist, Embracing. Panels with dimensions of 50 x 35 
cm, 60 x 45 cm, and 70 x 55 cm were popular in both serial products and central panels of 
altarpieces. Joos van Cleve and his shop created the most desired subjects in various 
dimensions and in different qualities, in order to satisfy the market. Through the use of 
IRR, the way these popular paintings were produced could be reconstructed. The artist and 
his assistants often used cartoons to facilitate production. Due to this technique, the 
underdrawing has no specific characteristics that can lead to an attribution. To put it 
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another way, a work created on the basis of a traced or pounced underdrawing could have 
been laid out by Joos van Cleve as well as by any one of his assistants. By studying the paint 
surface of different versions within one group, one can observe the difference in both 
quality as well as execution. Nevertheless, it is clear that van Cleve and his workshop 
delivered high quality paintings. Although it is possible to distinguish a number of different 
hands, the works from the researched group show a consistent high quality. Based on 
stylistic elements, one can state that the artist probably had a steady group of assistants to 
assure this quality, allowing him to set himself off from other workshops. The large 
number of serial products that can be attributed to the painter and his studio assistants 
shows that it was an important segment of the workshop production. From eighty-six 
works that were examined with IRR, twenty-five (30%) were created with the help of a 
cartoon. The same percentage may also apply to the entire three hundred works that are 
attributed to Joos van Cleve and his workshop. The number of works in each of the 
categories (such as scenes from the New Testament, devotional panels, etc.) of the group 
paintings examined with IRR is similar to the larger group of three hundred works. In 
other words, it seems reasonable to assume that 30% of all works produced by the artist 
and his workshop was created using mechanical reproduction methods. 

The fifth chapter deals with the chronology of the paintings. The art-historical 
arguments concerning chronology have been compared with results from the 
dendrochronological analyses done by Peter Klein. Until recently, only panels by Hans 
Holbein and Gerard David had been systematically examined using dendrochronology. 
Because of the lack of research on other groups of sixteenth-century paintings, there was 
no exact dendrochronological formula available for this period. Since Joos van Cleve and 
his assistants very often adapted both style and composition to the wishes of the 
commissioner, it is difficult to get a fixed timeline based on stylistic elements. This causes a 
wide range of possible dates for specific works in the van Cleve group. Paintings that have 
been dated on the panel itself or the frame, or that can be dated by archival documents, are 
key elements in the chronology. From the more than three hundred works assigned to the 
artist, only thirteen paintings can be dated in this way. Historical events can also help in 
dating paintings. Dendrochronology can be used to confirm or reject such datings based on 
historical hypotheses. Of the full set of fifty paintings examined with dendrochronology, 
only two have a precise date: The Lamentation in Frankfurt and Saint Jerome in his Study in 
Princeton. Because the work in Frankfurt can be considered an autograph painting by Joos 
van Cleve, this work was used as a starting point for deciding which formula yields the best 
result. Based on The Lamentation, it was found that the same method used in the dating of 
fifteenth century panels by Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts, and Rogier van der 
Weyden, that is, using the youngest sapwood ring plus twenty five years in order to 
compensate for removed rings, storage time, and transport, worked best. This formula also 
gave an acceptable dating for many other works in the examined group of paintings 
attributed to Joos van Cleve and his assistants. With a deviation of four years (most 
plausible dating ± 4), this estimate provides a date which differs less then five years from 
the art-historic dating in almost 47 % of all cases. 

In conclusion, it can be stated that Joos van Cleve can be considered a 
representative painter of early sixteenth-century Antwerp, based on his very diverse and 
market-oriented oeuvre. Due to the fact that van Cleve and his workshop assistants 
focused on both local and international markets and received highly important 
commissions, this research offers the possibility of analyzing a number of aspects related to 
artistic production in Antwerp. The high quality and traditional perfection of the paintings 
from Joos van Cleve’s studio contrast with the products of other Antwerp painters from 
the same period. The artist, moreover, had a large workshop compared to contemporary 
painters in Antwerp between 1500 and 1539. Francis I was also one of his clients. Although 
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these aspects are not immediately characteristic of the artistic production in Antwerp in the 
first decade of the sixteenth century, a number of elements from Joos van Cleve’s 
workshop practice are similar to other artists in Antwerp at that time, such as underdrawing 
in the woodcut convention and the use of cartoons to reproduce popular compositions. 
This study on the artist and his studio therefore offers important information about 
workshop practice in Antwerp in general. 
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Digitale IRR-montage van Joos van Cleve, De geboorte van Christus, particuliere 
collectie (Italië): de ezel en os (IRR: Leeflang/ Galassi, digitale montage: Leeflang). 
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Bijlage 1. Lijst van onderzochte werken  
Inleiding en verklaring van gebruikte afkortingen 

 
Zoals reeds in de inleiding van dit proefschrift is opgemerkt, bleek het onmogelijk om 
binnen zeven jaar alle schilderijen die zijn onderzocht met IRR en in verband worden 
gebracht met Joos van Cleve en zijn atelier uitvoerig te behandelen in vijf hoofdstukken.678 
Om toch een beeld te geven van het zeer omvangrijke onderzoek dat heeft plaatsgevonden, 
zijn alle werken uit de Joos van Cleve-groep die tijdens het project Antwerpse Schilderkunst 
voor de Beeldenstorm: een sociaal-economische benadering (ook wel het Antwerpen-Project 
genoemd) werden bestudeerd in deze bijlage opgenomen. Daarbij zijn ook verwijzingen 
naar het technische onderzoek van andere onderzoekers naar de schilderijen van Joos van 
Cleve en zijn werkplaatsassistenten, zoals infraroodfoto’s, röntgenopnames en 
verfmonsters voor zover bekend onderdeel van deze lijst. 

Desalniettemin moet worden benadrukt dat deze lijst van onderzochte werken geen 
catalogus is. Vandaar dat beschrijvingen van de composities, informatie over de herkomst 
en een volledige bibliografie ontbreken.679 Naast de basisgegevens, zoals verblijfplaats, 
inventarisnummer en afmetingen, is echter een korte beschrijving van de ondertekening en 
doordringbaarheid van de verflagen opgenomen. In een enkel geval zijn tevens andere 
gegevens toegevoegd, zoals onder meer het aantal planken waaruit de drager bestaat. Ook 
worden de gebruikte IRR-apparatuur, de verantwoordelijke onderzoekers, datum van het 
onderzoek, de gemaakte IRR-opnamen (en montages) en de eventueel verschenen 
publicaties die het IRR-materiaal van het desbetreffende schilderij behandelen, genoemd. 
De bijlage biedt dan ook een voor zover mogelijk volledig overzicht van al het beschikbare 
onderzoeksmateriaal (inclusief de verblijfplaats ervan) voor schilderijen, die in verband 
wordt gebracht met Joos van Cleve en zijn atelier. Hiermee is deze lijst tevens van belang 
voor toekomstige onderzoekers.  
 
De onderzochte werken zijn als volgt ingedeeld: het eerste deel bestaat uit altaarstukken of 
gedeelten hiervan; het tweede uit devotiepanelen en kopiereeksen; het derde uit 
(vorsten)portretten; het vierde uit twee tekeningen en het vijfde onderdeel behandelt 
schilderijen die verband houden met Cornelis van Cleve. Per categorie zijn de schilderijen 
gerangschikt op basis van composities, zoals De aanbidding van de koningen, De kruisiging en 
De Heilige Familie. De afzonderlijke groepen zijn vervolgens ingedeeld op alfabetische 
volgorde van verblijfplaats. De lijst wordt tevens vooraf gegaan door een index, waardoor 
individuele stukken eenvoudig zijn terug te vinden. 

De catalogusnummers per schilderij bestaan uit de volgende onderdelen: de 
basisgegevens start met de verantwoordelijke kunstenaar, waarbij het werk wordt 
gecatalogiseerd alszijnde ‘Groep Joos van Cleve’, een werk dat in verband wordt gebracht 
met Joos van Cleve (dit kan zowel een schilderij zijn dat in het atelier tot stand kwam als 
daarbuiten); ‘Joos van Cleve’, een (grotendeels) eigenhandig werk; ‘Joos van Cleve en 
atelier’, een schilderij van de meester in samenwerking met één of meerdere 
werkplaatsassistenten; ‘atelier’, een werk vervaardigd door een ateliermedewerker van Joos 
van Cleve, zonder de medewerking van de meester, of ‘buiten het atelier’, dit kan zowel een 
schilderij zijn dat door een tijdgenoot als navolger van Joos van Cleve werd geschilderd. 
Met ‘Cornelis van Cleve’, worden de werken bedoeld die in verband worden gebracht met 
Cornelis van Cleve. Hierbij wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de meester en 

                                                           

678 Deze lijst van onderzochte werken had nooit deze vorm kunnen krijgen zonder de eindeloze 
inspanningen van Elwin Koster. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar voor al zijn hulp. 
679 Deze informatie en tevens  inscripties en tentoonstellingen zijn terug te vinden in het 
catalogusgedeelte van de monografie van John Hand (2004).   
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zijn assistenten, aangezien het oeuvre van Cornelis nog verder onderzoek vereist. 
Vervolgens zijn de titel van het kunstwerk, met indien bekend het jaar van ontstaan (enkel 
de feitelijke datering, met andere woorden, een datering op het schilderij of de lijst, of een 
ontstaansjaar bekend uit documenten), de verblijfplaats (plaats, collectie) en het 
inventarisnummer opgenomen. Daaropvolgend staat, indien dit het geval is, of er 
dendrochronologisch onderzoek is uitgevoerd, waarbij wordt verwezen naar tabel 7 van 
hoofdstuk 5; de informatie over de drager (paneel, doek of papier); het formaat (bijv. 
rechthoekig staand, drieluik, veelluik) en de afmetingen (in centimeters met één cijfer achter 
de komma). Tot slot wordt het catalogusnummer van Hands monografie over Joos van 
Cleve vermeld, waardoor ook overige (en in deze lijst ontbrekende) gegevens zoals 
literatuur en herkomst eenvoudig kunnen worden nagezocht.680 Hands catalogus omvat 
meer dan 370 schilderijen. De auteur behandelt in het eerste gedeelte, catalogusnummers 1-
100, de werken die volgens hem hoogstwaarschijnlijk als autograaf kunnen worden 
beschouwd. De schilderijen aangeduid met een enkel getal zonder toevoeging van een extra 
nummer zijn de eigenhandige stukken (bijv. 14) en werken voorzien van een meervoudige 
cijfercombinatie (bijv. 14.8) zijn werkplaatsvarianten en kopieën. Zijn tweede gedeelte, 
catalogusnummers 100-121, bestaat uit werken waarvan de toeschrijving volgens de auteur 
twijfelachtig is, en schilderijen die enkel bekend zijn door versies, die zijn vervaardigd door 
ateliermedewerkers of op basis van latere kopieën. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de 
compositie met Maria en Kind met kersen.681  Indien een werk niet in het catalogusgedeelte 
van Hand is opgenomen, wordt dit in de lijst aangeduid met ‘niet bij Hand 2004’.  

De volgende catagorie (aangeduid met ‘Onderzoek’) behandelt de beschikbare 
onderzoeksgegevens: ten eerste de studie naar de ondertekening. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen IR en IRR.682 Tevens maakt de lijst melding van de 
verantwoordelijke onderzoeker, gebruikte apparatuur, opnamen en verblijfplaats van deze 
opnamen. Indien er sprake is van IRR-filmnegatieven, zijn deze voorzien van 
identiteitsnummers, zoals bijvoorbeeld MF 1451: 17. Deze zijn onder het kopje ‘opnamen’ 
opgenomen en kunnen als volgt worden verklaard. MF staat voor Molly Faries, 1451 voor 
het filmnummer en 17 voor het negatiefnummer. Negatiefnummers voorzien van ML10: 
17, staan voor Micha Leeflang (ML), 10 voor het filmnummer en 17 voor 
negatiefnummer.683 Deze informatie wordt gevolgd door vermelding van het overige 
beeldmateriaal (over het algemeen zijn dit kleinbeelddia’s die werden gemaakt tijdens het 
Antwerpen-Project, maar ook zwartwitfoto’s van onder meer Molly Faries) en een korte 
omschrijving van de belangrijkste elementen van de ondertekening, zoals het gebruik van 
een droog of een vloeibaar materiaal; of de ondertekening uit contouren en arceringen 
bestaat en; of de tekenwijze typerend is voor Joos van Cleve. Ook het gebruik van een 
karton, eventueel aanwezige kleurnotaties of wijzigingen en de doordringbaarheid van 

                                                           

680 Deze verwijzing naar Hand staat niet onder het kopje literatuur, aangezien deze catagorie 
publicaties behandelt, waarin het technische onderzoek is opgenomen. In Hand 2004 is dit vaak 
niet het geval.   
681 De concordantie van catalogusnummers in een apart gedeelte aan het einde van Hands 
monografie geeft verwijzingen naar de catalogusnummers van Baldass en Friedländer. 
682 Met infrarode stralen (IR), die behoren tot het elektromagnetisch spectrum dat onzichtbaar is 
voor het menselijk oog, kan het spectrum tussen 700 en 900 nanometers worden bereikt en het 
onderzoek met IRR heeft een doordringbaarheid (van circa 700) tot 2000 nanometers. 
683 Deze negatieven bevinden zich in het archief van de auteur (en worden eind 2007 overgedragen 
aan het RKD). Cd-roms met de gescande negatieven bevinden zich in het archief van het RKD 
(onder Antwerpen-Project), zijn geclassificeerd onder onderzoeksdatum en verblijfplaats van 
kunstwerk. Cd-rom’s met digitale opnames van de RuG- en SRAL-camera bevinden zich eveneens 
in het RKD.        
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pigmenten zijn opgenomen in de beschrijving.684 Indien is vermeld dat een bepaalde kleur 
grijs of donker registreert, wordt hiermee bedoeld dat deze kleur slechts gedeeltelijk 
doordringbaar is. Vervolgens worden de overige onderzoeksmethoden genoemd. Indien 
een schilderij werd bekeken met het blote oog, loep, stereomicroscoop (zie verder) en/of 
ultravioletlicht (UV) of als er UV-, röntgenopnames of verfmonsters (met de 
verantwoordelijke onderzoeker, datum en verblijfplaats van onderzoeksresultaten) 
aanwezig zijn, is dit eveneens opgenomen.  

Onder het kopje ‘Literatuur’ staan artikelen die het technische onderzoeksmateriaal 
behandelen. Als er afbeeldingen van de ondertekening zijn opgenomen, worden deze 
genoemd met afbeeldingnummer. Tot slot staan bij ‘overige opmerkingen’ onder meer 
gegevens over de plaats waar een werk werd onderzocht (indien dit niet op de eigenlijke 
verblijfplaats van het stuk is) en in sommige gevallen het aantal planken waaruit de drager 
werd vervaardigd.  
 
Behalve IRR-opnames, zowel in de vorm van zwartwitnegatieven als digitaal op CD-rom, 
die tijdens het Antwerpen-Project zijn verkregen, bevat het onderzoeksmateriaal tevens 
zeer uitvoerige scanverslagen, onderzoeksrapporten en over het algemeen ook een groot 
aantal kleinbeeldia’s en zwartwitfoto’s. Dit materiaal heeft Molly Faries in 2005 
overgedragen aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den 
Haag.685 Zowel de originelen negatieven (en vaak ook handmontages) als de gescande 
opnames zijn bij het RKD gecatalogiseerd onder zogenaamde kunstwerknummers. Deze 
nummers zijn in de bijlage opgenomen onder het kopje ‘opnamen’ van het IRR-materiaal 
(aan het einde). Alle schilderijen die tijdens het Antwerpen-Project zijn bestudeerd met 
IRR, werden tevens met het blote oog en een loep bekeken. Indien een schilderij voor 
aanvang van het project werd onderzocht met IRR en op een later moment door mij werd 
bestudeerd met het blote oog, loep en/ of stereomicroscoop, staat dit vermeld in de lijst als 
seperaat onderzoek. Ook wanneer een schilderij dat tijdens het Antwerpen-Project werd 
bestudeerd met IRR, maar op een later moment nogmaals met het blote oog als follow-up 
onderzoek werd bekeken, is dit opgenomen.     

Aangezien het onderzoek met (infrarood en) IRR naar het werk van Joos van Cleve en 
zijn atelier werd uitgevoerd met verschillende types IRR-apparatuur van verscheidene 
instanties, volgen hieronder de specificaties van de gebruikte afkortingen (in volgorde van 
meest gebruikte apparatuur/ afkortingen):  

 
- IU (IRR): De apparatuur van Molly Faries van de Indiana University, Bloomington 

bestaat uit een Grundig 70 H televisie cameraset met 875 lijnen uitgerust met een 
Hamamatsu N 214 infrarood vidicon, een TV Macromar 1:2.8/36 mm lens en een 
Kodak 87 A filter met een Grundig BG 12 monitor. Documentatie vond plaats met een 
Canon A-1 35 mm camera, met 50 mm Macrolens en Kodak Plus X film.   

- RuG (IRR): De apparatuur van de Universiteit van Groningen bestaat uit een 
Mitsubishi IR-M700 focal plane array camera met platinum silicide (een PtSi-FPA 801 x 
512 pixel detector en RS 170 of CCIR625 video-output), uitgerust met een Nikor f 3.5, 
55 mm lens. De camera was aangesloten op een framegrabber (Arte en Artist, Art 
Innovation, b.v). 

                                                           
684 De toepassing van een karton kan zijn aangetoond op basis van het onderzoek met IRR (in dit 
geval staat de informatie bij ‘Ondertekening’) of aan de hand van traceringen, waarbij gebruik werd 
gemaakt van computer-overlays of traceringen op mylar van het schilderij, röntgenopnames of 
foto’s op schaal (in dit geval vermeld onder ‘overige opmerkingen’).  
685 Molly Faries heeft tevens het zeer uitgebreide onderzoeksmateriaal van alle andere kunstenaars 
die zij heeft bestudeerd met IRR overgedragen aan het RKD. Daarbij is het RKD ook in het bezit 
van het omvangrijke IRR-archief van Prof. Dr. Van Asperen de Boer. 
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- MMA (IRR): De apparatuur van de Metropolitanm Museum of Art bestaat uit een 
Hamamatsu camera (C-2741-03) met een IR Vidicon N260606. Camera is voorzien van 
een Nikon Nikkor 55 mm macrolens. Fotografische opnames van de monitor.  

- UG (IRR): De apparatuur van Maria C. Galassi van de Università di Genova bestaat uit 
een  Hamamatsu camera (C-2741-03-A) met IR Vidicon N260606. Camera is voorzien 
van een Nikon Nikkor 55 mm macrolens, een Heliopan RG 1000 filter (52 mm DIA, 
780 nm of 830 nm) met een Hamamatsu C 2400 controlbox en een Sony 12 inch 
monitor. Documentatie vond plaats met een Canon A-1 35 mm camera (opnames van 
de monitor) met 50 mm Macrolens en Kodak Plus X film.   

- RKD (IRR): De apparatuur van het RKD bestaat uit een Hamamatsu C 2400-07 met 
een N2606 IR vidicon, een Nikon Micro-Nikkor 1:2.8/ 55 mm lens, een Heliopan RG 
850 (of RG 1000) filter, met een Lucius & Baer VM 1710 monitor (625 lijnen). Digitale 
documentatie met Meteor RCB framegrabber, 768 x 574 pixels, colorvision toolkit 
(Visualbasics).  

- SLM (IRR): De apparatuur van het Suermondt-Ludwig Museum in Aken bestaat uit 
een Hamamatsu camera (220 V, 80 VA) met een Micro Nikon Nikkor 55 mm lens en 
een Heliopan (52 x 0,75) filter, met een Hitachi monitor (VM 1221E, 220 V, ~50 Hz, 
32 W).  

- MAP (IRR): Apparatuur gebruikt door de Alte Pinakothek in München (van het 
Doerner Institut) bestaat uit Hamamatsu N 214 infrarood vidicon met een N2606 IR 
vidicon, een Nikon Micro-Nikkor 1:2.8/ 55 mm lens. Documentatie vond plaats met 
een Canon A-1 35 mm camera (opnames van de monitor) met 50 mm Macrolens en 
Kodak Plus X film.   

- SRAL (IRR): De apparatuur van de Stichting Restauratie Atelier Maastricht bestaat uit 
een Hamamatsu videocamera, Vidicon type no. N2606-06, Serie no. HR-2649 met een 
Nikon micro nikkor 1:2,8/35 mm lens, een Heliopan infrarood filter 110, ES 52 en een 
Panasonic WV-BM 1400 videomonitor. De camera was aangesloten op een computer 
via een framegrabber, waar gebruikt werd gemaakt van het programma SM Camera (© 
1993, Fast Multimedia AG, version 1.1) voor het opslaan van de opnames.  

- WRM (IR): MUSIS 700 camera met digitale CCD-sensor met 1024 x 768 resolutie en 
een bereik van 320 tot 1150 nm, waarbij de keuze kan worden gemaakt tussen twee 
bereikbare gebieden van 700 tot 950 nm en van 950 tot 1150 nm.  

 
Analoge opnames die zijn gemaakt met de IU-, SLM- en UG-apparatuur zijn gescand met 
een Kodak Professional RFS 2035 Film Scanner en digitaal opgeslagen in Adobe 
Photoshop 5.0. Opnames van MAP zijn afgedrukt als foto’s, die vervolgens zijn gescand 
(op een HP scanjet 3970) en gemonteerd. Alle montages zijn gemaakt door Micha Leeflang 
in de volgende programma’s: Adobe Photoshop 5.0, Vips 6.7 (Linux) en PanaVue Image 
Asssembler  (tm Version 2.07 © 1996-2001 PanaVue Canada). 
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Index Bijlage 1. Lijst van onderzochte werken 
 
Altaarstukken:  
Adam en Eva    Parijs      1 
Dood van Maria    Keulen      2 
     München     3 
Reinhold-altaarstuk   Warschau     4 
De geboorte van Christus   Particuliere collectie, Italië   5 
     Wenen      6 
De aanbidding van de koningen  Berlijn      7 

Brussel (kopie naar kleine Aanbidding) 8 
Detroit      9 
Dresden (grote en kleine Aanbidding)  10 

     Genua (San Donato-altaarstuk)  11 
Italiaanse particulier bezit (kopie naar grote 
Aanbidding)     12 
Londen     13 
Madrid      14 
Milwaukee     15 
Napels      16 
Particuliere collectie (Italië)   17 
Praag      18 

De kruisiging    Boston      19 
München     20 
Napels      21 
New York     22 

     Particuliere collectie (voormaling  
Sotheby’s New York)    23 
Philadelphia     24 

De kruisafneming   Edinburgh     25 
Philadelphia     26 

De bewening    Frankfurt     27 
Parijs (Santa Maria della Pace-altaarstuk) 28 

Getroonde Maria en Kind   Agaeta (Cerezo-altaarstuk)   29 
Particuliere collectie (voormalig Koller) 30 

     Wenen      31 
Johannes op Patmos   Ann Arbor     32 
De annunciatie    New York     33 
Het laatste oordeel   New York     34 
Het laatste avondmaal Particuliere collectie, Italië (kopie naar  

predella Santa Maria della Pace-altaarstuk) 35 
Stigmata van de Heilige Franciscus  San Francisco     36 
 
Devotiepanelen (en kopiereeksen): 
Christus staand op globe   Madrid      37 
Rust tijdens de vlucht naar Egypte  Brussel      38 
     München     39 
Heilige Familie    Aken       40 
     Chicago     41 
     Gent       42 

Helsinki     43 
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     Houston     44 
Londen      45 
New York 3 x     46-48 
Particuliere collectie (Italië)   49 

     Sint-Petersburg    50 
     Wenen      51 
Maria en Kind    Kansas      52 

Madrid, Museo del Prado   53 
     Madrid, Theotokópoulos (variant naar  

Linsky-Madonna)    54 
     New York (Linsky-Madonna)   55 
     Saint Louis     56 
     Wenen      57 
Maria en Kind met anjer   Cincinatti     58 
     Kansas      59 
Maria met slapend Kind   Aken      60 
     Budapest     61 
     Indianapolis     62 
     Particuliere collectie    63 
     Praag      64 
Maria en Kind met vijg   Brussel      65 
     Genua      66 
Maria en Kind met peer   Frankfurt     67 
Maria en Kind met Joachim en Anna Brussel      68 
     Parijs, Musée des Art Décoratifs  69 
     Parijs, Musée d' Histoire de la Médédine 70 
     Particuliere collectie    71 
     Poznan      72 
Maria en Kind met de Heilige Bernardus Brussel      73 
     Parijs      74 
Maria en Kind met dominicaanse monnik Parijs      75 
Christus als tuinman   Aken      76  
Maria en Kind met kersen   Aken      77 
     Antwerpen     78 
     Glasgow     79 
     New York     80 
     Oldenburg     81 
(Aan Kersenmadonna gerelateerde 
compositie met Maria en Kind)  Antwerpen     82 
     Warschau     83 
Christus en Johannes de Doper  
als kinderen     Brussel      84 
     Chicago     85 
     Den Haag     86 
     Palermo     87 
     Particuliere collectie    88 

Verblijfplaats onbekend   89 
Weimar     90 

     Wenen      91 
 
Heilige Hiëronymus in landschap  Oldenburg     92 
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Heilige Hiëronymus in studievertrek Brussel      93 
     Cambridge     94 
     Escorial     95 
     Genua      96 
     Maastricht     97 
     Madrid      98 
     Particuliere collectie     99 
     Princeton     100 
     Rotterdam     101 
Boetvaardige Hiëronymus    Brussel      102 
     Genua      103 
     Princeton     104 
Lucretia     San Francisco     105 
     Wenen      106 
Salvator Mundi    Madrid (2 x)            107-108 

Parijs      109 
Mater Dolorosa    Genua      110 
     Lissabon     111 
     Minneapolis     112 
Liggend Christuskind   Antwerpen     113 
 
(Vorsten)portretten:  
Zelfportret    Madrid      114 
Joris Vezeleer    Amsterdam     115 
     Washington (met Margaretha Boghe)  116 
Stefano Raggio    Genua      117 
Portretparen    Enschede     118 

Florence     119 
Particulier bezit     120 
Toledo      121 

Anonieme mansportretten   Boston      122 
     Den Haag     123 
     Madrid      124 
     Parijs      125 
     Philadelphia     126 
     San Francisco     127 
Anoniem vrouwportret    Antwerpen     128 
 
Maximiliaan     Amsterdam     129 
     Brussel      130 
     Madrid      131 
     Wenen      132 
Frans I     Cincinatti      133 
     New York      134 

Philadelphia     135 
Saint Louis     136 

     San Francisco     137 
Warschau     138 

Eleonora    Lissabon     139 
Wenen      140 
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Tekeningen: 
De aanbidding van de koningen  Amsterdam     141 
De onthoofding van de Heilige Dorothea Amsterdam     142 
 
Cornelis van Cleve: 
De aanbidding van de koningen  Antwerpen     143 
Maria en Kind    Cambridge     144 
De besnijdenis van Christus  Madrid      145 
Maria en Kind    Madrid      146 
De aanbidding van de herders  München     147 
De aanbidding van de koningen  München     148 
Maria en Kind     München (afgeleid van Maria en Kind  

met kersen)     149 
De aanbidding van de koningen  Wenen      150 
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(DELEN VAN) ALTAARSTUKKEN EN DRIELUIKEN 

1. Adam en Eva, 1507 
Joos van Cleve, Adam en Eva, 1507, Parijs, Musée du Louvre, RF 840, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand (twee luiken, rondboog): linkerluik met Adam 59,8 x 20,5 cm; rechterluik met 
Eva 60,0 x 20,2 cm. Hand 2004, cat. 1, fig. 6. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door het Musée du Louvre, voor 1991.  
IR: Onderzocht door het Musée du Louvre, voor 1991.  
Röntgen: Onderzocht door het Musée du Louvre, voor 1991.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002. Ondertekening: Met het blote 
oog zijn enkele contourlijnen zichtbaar in de naakte lichamen van Adam en Eva. De linkerschouder 
van Adam was wellicht lager voorbereid, evenals zijn ogen.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 16 (korte omschrijving van het technische onderzoek, geen 
afbeeldingen). 

 
2. Dood van Maria (Kleine Dood van Maria), 1515 
Joos van Cleve, Dood van Maria (Kleine Dood van Maria), 1515, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, 
WRM 430, olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 65,0 x 125,5 cm; zijpanelen (elk) 66,8 x 59,0 
cm. Hand 2004, cat. 7, fig. 15. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 17 augustus 1987. Apparatuur: IU. Ondertekening: Er werd 
tijdens het vluchtige scannen op 17 augustus 1987 geen ondertekening opgemerkt.  
IR: Onderzocht door Leeflang, Saint-Georg, 20 oktober 2003. Apparatuur: WRM. Opnamen: 
Hoofd van de Heilige Joris; gezicht van Nicasius Hackeney; detail met de vlag; beide hoofden van 
de vrouwelijke heiligen op het rechterluik; gezicht van Sibille; hoofd van apostel aan de linkerkant 
op het middenpaneel; schaaltje op middenpaneel; detail van het rode laken over het bed van de 
Maagd; kleurnotatie voor rood; detail van de buik van de Heilige Sebastiaan op de buitenluiken 
(digitaal Leeflang, Saint-Georg). Digitale opnames en montages in het archief van het museum, 
eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2381. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening 
is niet of nauwelijks zichtbaar te maken met IRR en infrarood (zie hoofdstuk 3). Met name in de 
zijpanelen en buitenluiken is de ondertekening beter waarneembaar met het blote oog dan met de 
camera. De ondertekening is met infrarood het beste te registeren in de vlag op het 
linkerbinnenluik. Op het middenpaneel kwam wel een kleurnotatie aan het licht, in het rode gewaad 
van de man in profiel (de letter ‘r’). Het witte kussen op het bed van de Maagd, registeert grijs (met 
andere woorden: is minder goed doordringbaar) en is mogelijk gemengd of ondergemodelleerd met 
zwart of grijs.  
Overige opmerkingen: Op het middenpaneel is het monogram van de kunstenaar en het 
wapenschild van het Antwerpse Sint-Lucasgilde aangebracht. Het drieluik werd besteld door de 
gebroeders Hackeney. In het roze gewaad van de Heilige Goedele, zijn enkele vingerafdrukken, 
mogelijk van de kunstenaar, aanwezig.  

 
3. Dood van Maria (Grote Dood van Maria) 
Joos van Cleve, Dood van Maria (Grote Dood van Maria), München, Alte Pinakothek, WAF 150, 151, 
152, olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 132,0 x 154,0 cm; zijpanelen (elk) 132,0 x 73,0 cm. 
Hand 2004, cat. 47, fig. 68. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Schawe, 2002. Apparatuur: MAP. Opnamen: Hand van apostel (MAP 
2002-292-13); kleurnotatie voor rood (MAP 2002-495-16); veranderd gezicht van apostel in het 
schaduwgedeelte van de voorstelling (MAP 2002-495-14); handen van de Maagd (MAP 2002-494-
27, 29); apostel gezien op de rug (MAP 2002-495-18, 20, 22); detail van het laken op het bed (MAP 
2002-494-35); kleurnotatie in hoed van man aan linkerkant (MAP 2002-494-12); blote voet van de 
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apostel op de voorgrond (MAP 2002-494-28); gezicht van de Heilige Goedele (MAP 2002-494-1); 
gezicht van Petrus (MAP 2002-495-26); handen van Nicasius (MAP 2002-494-14); kruis (MAP 
2002-494-24); rozenkrans op het bed (MAP 2002-495-2, 4); vlag (MAP 2002-494-17, 19); 
kleurnotaties (MAP 2002-495, 31, 10); drakenkop (MAP 2002-494-21). Originele negatieven en 
afdrukken in het museum, afdrukken van de opnames (en gedigitaleerde opnames en montages) in 
eigen collectie. Ondertekening: Voor het middenpaneel combineerde de kunstenaar een droog en 
een vloeibaar ondertekenmateriaal. De figuren, hoofdzakelijk in een vloeibaar medium, zijn 
voorbereid met contourlijnen en arceringen, en vertonen alle karakteristieken van een door Joos 
van Cleve ondertekend schilderij. In de plooien van de rode deken bracht de kunstenaar 
contourlijnen aan, die soms eindigen in een oogje, met daarnaast zeer korte gebogen arceringen om 
de bolling van de plooi aan te duiden. De apostel met gevouwen handen werd heel schetsmatig 
voorbereid met een grove contourlijn voor de vorm van het hoofd en twee boogjes voor de ogen. 
De handen zijn enkel aangeduid met twee ovalen (geen indicaties voor vingers). In verf werd de lay-
out van deze figuur niet exact gevolgd, en werd de apostel lager geschilderd dan dat hij was gepland. 
Ook het kruis in de handen van de apostel in het midden, gekleed in een wit gewaad, was hoger 
voorbereid in de ondertekening, dan dat uiteindelijk werd gerealiseerd in verf. De 
achtergrondelementen zijn voorbereid met een droog materiaal. De volgende kleurnotaties werden 
op het middenpaneel geregistreerd: een ‘r’ voor het rode hoedje van de figuur in profiel, geheel 
links. In dezelfde figuur een ‘r’ in de mouw en een derde ‘r’ in de rode kraag van de apostel met de 
kelk, links van de apostel in het wit (gezien op de rug). Zeer opmerkelijk is dat de ondertekening 
van de zijpanelen zichtbaar is met het blote oog, maar niet in IRR (zie voor interpretatie: hoofdstuk 
3).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeeldia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Evenals het kleine drieluik met De dood van Maria in Keulen werd dit werk 
besteld door Keulse gebroeders, Georg en Nicasius Hackeney.  

 
4. Reinhold-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk, 1516 (gebaseerd op latere documenten), Warschau, 
Museum Narodowe, 185.007, olieverf op paneel. Veelluik: gesneden middendeel 194,0 x 158,0 cm; 
luiken (elk) 194,0 x 79,0 cm; predella 61,0 x 155,0 cm. Hand 2004, cat. 8, fig. 21-26. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Faries, Van den Brink, Jansen, Meuwissen, 17-20 april 2001. 
Apparatuur: IU. Opnamen: Kruisdraging: op een kleine strook aan de onder- en bovenzijde na 
werd het gehele paneel gedocumenteerd (IRR MF 1495, 23-1499, 04). Ecce Homo: hoofd, schouders 
en rechterhand van de soldaat op de voorgrond; wijzende soldaat aan de linkerzijde van de 
compositie; Christus en de soldaten aan weerzijden van hem; twee figuren links in de raamopening 
en gedeelte van de gewijzigde lans; staande figuur in het rood aan de rechterzijde van de compositie; 
hoofd van de man aan de rechterkant in het groen (IRR MF 1501, 05-1503, 16). Christus voor Pilatus: 
blok met Pilatus, de mannen links en rechts van hem en de schenker; hoofd van Christus en de 
soldaten achter hem, inclusief de veranderde architectuur in de achtergrond; staande man in het 
rood (IRR MF 1499, 06-1501, 04). Het laatste avondmaal: tafelpoot; Christus en Johannes; Petrus’ 
hoofd; Judas; drie apostels aan de linkerzijde van de compositie; voet van de rugfiguur 
(rechtsmidden); inscriptie (aventmael); kleurnotaties (IRR MF 1505, 35-1509, 24). Christus op de 
olijfberg: gezicht van Petrus; figuur van Johannes en Christus; de engel; achtergrond met soldaten; 
kleurnotaties (IRR MF 1505, 25-1511, 24). Presentatie in de tempel: drie vrouwen aan de linkerzijde (zie 
tevens afbeelding op omslag); Maria en Kind; priester; Jozef; twee achtergrondfiguren (inclusief 
gedeelte van het gordijn); deel van venster; man met tulband aan rechterzijde van de compositie 
(IRR MF 1511, 25-1514, 26). Extra close-up opnames van De presentatie in de tempel (IRR MF 1517, 
09-1517, 19). Doop van Christus: Johannes en Christus; de engel en gedeelte van de boom; gras naast 
de knie van Johannes; onderbenen van Christus; God de Vader; de duif en de gebroken takken, die 
niet zijn uitgevoerd in verf (IRR MF 1514, 27-1516, 37). Kruisiging: soldaten aan rechterkant; 
linkerhand van Christus; gezicht van Christus; Johannes en Maria; kleurnotaties; Magdalena (IRR 
MF 1494, 02- 1495, 12). Reinhold: gezicht; lederen heft van het zwaard; kraag (IRR MF 1505, 02-33). 
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Johannes de Doper: detail van de kop van het schaap; hoofd Johannes; boek in linkerhand; rechterpols 
en hand; gedeelte van de benen (IRR MF 1503, 17-1505, 25). Origineel en gedigitaliseerd materiaal 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1740. Gedigitaliseerde 
opnames en montages eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht van elke compositie en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Gedigitaliseerde kleinbeelddia’s in eigen collectie, onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD en collectie Van den Brink. Detaildia’s van het gebeeldhouwde middendeel 
in eigen collectie en collectie Ria de Boodt, Antwerpen. Ondertekening: De binnenluiken zijn 
voorbereid met een zeer gedetailleerde ondertekening in de houtsnedenconventie, die werd 
aangebracht met een vloeibaar medium en een penseel. De ondertekening op deze panelen vertoont 
veel overeenkomsten met de houtsneden van Dürer en de geschilderde luiken van retabels 
toegeschreven aan de zogeheten Antwerpse Maniëristen (zie hoofdstuk 2-3). Er werden 44 
kleurnotaties op de binnenluiken geregistreerd. Op De kruisdraging negen: een ‘r’ (rood) in het 
blauwe (!) gewaad van de Maagd; een ‘b’ (blauw) in de man naast Maria (gekleed in blauw); een ‘r’ 
voor de man op het paard, geheel links; een ‘g’ in de gele mantel van de man op het bruine paard; 
een ‘g’ in de man, gekleed in rood (!), met de ladder; een ‘p’ (purper) in de knie van Christus; een ‘r’ 
in het rode gewaad van de man met het touw en een ‘ge’ of ‘ga’ (geel) in de gele omslag over de 
schouders van de man aan de rechterkant. In de Ecce Homo vijf: een ‘r’ voor het rode gewaad van de 
man naast Christus; in de mouw van de gebarende figuur links een ‘p’ voor purper; in dezelfde 
figuur een ‘gl’ voor geel op zijn rug en een ‘gr’ voor groen op zijn been en een ‘r’ voor de figuur 
geheel rechts, gezien op de rug. Drie in Christus voor Pilatus: een ‘r’ in de knie van Pilatus; een ‘p’ in 
mantel van Christus en een ‘r’ in de figuur in het rood, rechts. Tien kleurnotaties in Het laatste 
avondmaal: een ‘r’ in de rode omslagdoek van figuur links; een ‘g’ in het groene gewaad van de man 
in profiel, uiterst links; een ‘r’ in het roze gedeelte van de gele omslagkraag van de bolle baardloze 
apostel met groene hoed onder het venster, links; in de figuur aan de rechterkant, gezien in profiel: 
een ‘r’ in de rode doek en een ‘p’ in de paarse mouw; een ‘ge’ in de gele puntkraag van de man 
gezien op de rug, links; een ‘r’ in Johannes de Evangelist; een ‘p’ in Christus; een ‘p’ in de paarse 
omslag van de mouw van de grijze bebaarde apostel aan de rechtkant en een ‘gr’ voor het groene 
gewaad van de man gezien op de rug, uiterst rechts. Tevens werd een inscriptie (‘aventmael’) op de 
compositie met Het laatste avondmaal zichtbaar gemaakt. Vier kleuraanduidingen op Christus op de 
olijfberg: twee maal een ‘p’ voor het paarse gewaad van Christus, een ‘w’ (voor wit) in de jurk van de 
engel en nog een ‘w’ in de knie van Johannes de Evangelist. In De presentatie in de tempel werden zes 
kleurnotaties geregistreerd: een ‘r’ in het rode gewaad van de staande vrouw links; een ‘p’ in de 
paarse jurk van Maria; een ‘r’ in de man gezien op de rug, rechts; een ‘b’ in de blauwe omslag en een 
‘r’ in het rode gedeelte van het gewaad van de man, Jozef, achter de Maagd; een ‘r’ in het gordijn, 
rechts, en een ‘p’ in de man met het puntmutsje. Op De doop van Christus twee kleurnotaties: een ‘p’ 
in de paarse kleding van Christus in de handen van de engel en een ‘r’ in de mantel van Johannes. 
In De kruisiging vijf aanduidingen: een ‘r’ in het rode gewaad van Johannes; een ‘p’ in het paarse 
gewaad van de staande Maria; een ‘rp’ (voor rood/ paars) in de knie van Magdalena; een ‘p’ in de 
paarse mouw van de soldaat met hellebaard; een ‘r’ in de knie van de soldaat in het rood en een ‘r 
gl’ (rood/ geel) voor de geel-oranjemuts met kraag van deze zelfde soldaat. De verflagen op de 
binnenluiken werden gemakkelijk doordrongen met IRR, behalve de blauwe partijen (zoals het 
gewaad van Maria in veel van de geschilderde scènes) registreerden grijzig (en zijn minder goed 
doordringbaar), en werden mogelijk onderschilderd in grisaille. De buitenluiken met Johannes de 
Doper en de Heilige Reinhold zijn door Joos van Cleve zelf voorbereid en uitgevoerd in verf. Er werd 
hier enkel gebruik gemaakt van een droog ondertekenmateriaal en de ondertekening is veel 
schetsmatiger. De kunstenaar maakte hier gebruik van contouren voor de hoofdvormen en 
arceringen voor schaduw en volume.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Peeters, 20 april 2002 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Enkele macro-opnames in eigen collectie (Leeflang).  
Literatuur: Leeflang 2003, afb. 6 (IRR-detail van het zelfportret); Faries 2003, afb. 7 (IRR: Johannes 
op Christus op de olijfberg); Leeflang 2006b, afb. 2 (IRR-detail van het zelfportret als de Heilige 
Reinhold), 9 (IRR-detail van de man met opgeheven arm, Christus voor Pilatus), 10 (inscriptie in de 
ondertekening), 11 (IRR-detail gezicht van Johannes de Doper, linkerbuitenluik), 13 (IRR-detail van 
Petrus, Christus op de Olijfberg), 16 (IRR-detail van Christus van De doop van Christus), 18 (IRR-detail 
van de priester op De presentatie in de tempel), 19 (IRR-detail van Pilatus en bedienden, Christus voor 



 220

Pilatus) en plate 4 (IRR: Kruisdraging); Leeflang 2006a, afb. 13 (inscriptie), 15 (IRR-detail van drie 
vrouwen op De presentatie in de tempel), 16 (IRR-detail van Pilatus en bedienden), 23 (IRR-detail van 
de priester op De presentatie), 25 (IRR-detail van Christus en de soldaten van de compositie Christus 
voor Pilatus), 30 (IRR-detail Christus en Johannes, Doop van Christus) en 31 (IRR-detail Johannes de 
Evangelist, met kleurnotatie ‘p’ van de voorstelling met De kruisiging); Leeflang 2007, afb. 2 (IRR-
detail van de twee soldaten, paneel met De kruisiging); Leeflang 2008, afb. 6 (IRR-detail van De 
kruisdraging). 
Overige opmerkingen: Joos van Cleve voegde zijn zelfportret toe als de Heilige Reinhold op het 
rechterbuitenluik en op de voorstelling met Het laatste avondmaal schilderde hij zijn monogram.  

 
5. Geboorte van Christus 
Joos van Cleve, Geboorte van Christus, particuliere collectie (Italië), olieverf op het paneel. 
Rechthoekig staand: 72,0 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 19, fig. 58. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi, Masi (eveneens aanwezig Elizabeth Walmsley), 10 maart 
2003. Apparatuur: UG. Opnamen: Detail gewaad en voeten Jozef (ML 5: 0-17); detail Christus 
met ezel en os (ML 5: 18, ML 2: 15-27 ); knapzak (ML 2: 12-14); Jozef (ML 2: 1-11); niet 
uitgevoerde aureool in linkerbovenhoek (ML 3: 20-25); detail achtergrond figuurtjes (ML 3: 26); 
achtergrondfiguur met hond (ML 3: 27-30); Maria (ML 3: 31-35, ML 2: 0). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie, gedigitaliseerde opnames en montages onder Antwerpen-
Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details eigen collectie en 
collectie Faries. Ondertekening: De zeer uitgebreide en nauwkeurige ondertekening is zeer 
typerend voor Joos van Cleve en werd aangebracht met een droog materiaal. Met arceringen in 
verschillende richtingen en contourlijnen werd de compositie in detail vastgelegd. Met uitzondering 
van het landschap en de twee achtergrondfiguren (aan de rechterkant), werden geen tot weinig 
veranderingen aangebracht in de verflagen ten opzicht van de ondertekening. De schetsmatige 
aanduidingen in de ondertekening van het landschap geven geen volledig beeld van de te schilderen 
elementen en vandaar dat deze lijnen ook niet exact overeenkomen met de geschilderde horizon, 
bomen en bebouwing. Van de twee achtergrondfiguren aan de rechterkant, werd enkel de linker 
aangeduid met enkele contourlijnen; de rechter was niet voorbereid in de fase van de 
ondertekening. Alle kleuren werden transparant voor het oog van de IRR-camera. De verflagen zijn 
nagedonkerd, waardoor de achtergrond en mantel van de Maagd bijna zwart lijken, ook hier kon 
echter de ondertekening zichtbaar worden gemaakt (zie voor IRR-detail: Afbeeldingen-blad, p. 
309).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (in de tentoonstelling Joos van Cleve 
e Genova in het Palazzo Spinola, Genua).  
  

 
6. Geboorte van Christus 
Joos van Cleve, Geboorte van Christus, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 6347 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand 
(lobvormige bovenzijde): 74,7 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 39, fig. 57. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 15 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail 
van het hoofd van de engel; gewaad van de Maagd; detail van de onderzijde van de zuil; detail van 
het gewaad naast de zuil (IRR MA VK 1,1; VK 1,2: VK 1,3). Negatieven en handmontages in 
archief Ainsworth (VK 1, 1c; VK1, 2c; VK 1,3c). Kleinbeelddia’s van handmontages in eigen 
collectie Ondertekening: Het overgrote gedeelte van de ondertekening werd aangebracht met 
penseel in een vloeibaar medium. Het gezicht van de engel in profiel bestaat enkel uit contourlijnen. 
Het haar is aangegeven met golvende lijnen langs de haargrens in het gelaat. Als kuifje heeft de 
kunstenaar enkele boogjes voorbereid. Achter in de nek zijn enkele boogjes achter elkaar geplaatst 
als een soort van haarbos. Over de gehele achterkant van het haar zijn diagonale arceringen 
aangebracht voor schaduw, die vager registreren dan de overige lijnen. Het oog, de mond en 
kaaklijn zijn aangegeven met lijntjes. Het gezicht van de Maagd (en tevens van Jozef) is heeft 
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minimaal voorbereid met een contour voor de vorm van het hoofd en enkele fijne indicaties voor 
neus, ogen en mond. In Maria’s gewaad zijn contourlijnen aangebracht met daarover diagonale 
(dicht naast elkaar gezette) arceringen. Ook zijn in sommige plooien korte arceringen aangebracht 
om het volume weer te geven. De handen van de Maagd met lange slanke vingers zijn enkel 
aangeduid met contouren (en zijn zeer typerend voor Joos van Cleve). Ook Christus werd 
aangegeven met contourlijnen. Opvallend is dat de ondertekening aan de onderzijde van de zuil in 
een droog materiaal werd voorbereid. Het ornament werd vlot opgezet met contouren en 
arceringen. Op de grond zijn enkele grof opgezette arceringen aangebracht. Met uitzondering van 
groene gewaad van Jozef; de schaduwzijde van het gedeelte van de muur achter de Maagd en de 
rechterzijde (schaduw) van het rechter achtergrondfiguurtje waren de verflagen goed doordringbaar 
met IRR.  
IR: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeeldddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: 
Het paneel bestaat uit vier verticale planken. De aureolen van de Maagd en Christus zijn 
aangebracht met een mordant vergulding. De blauwe mantel van de Maagd is sterk nagedonkerd 
(lijkt nu donkergroen). De verf is hier heel dik aangebracht. De ondertekening is hier en daar 
zichtbaar met het blote oog, zoals in de rechterengel in profiel. Het Christuskind is omlijnd met een 
bruine contour in verf. Het muurtje achter de Maagd is droog en transparant geschilderd (zie ook 
het middenpaneel van het San Donato-altaarstuk). Het landschap is heel gedetailleerd uitgevoerd. In 
de zuil aan de rechterzijde van de compositie zijn enkele vingerafdrukken in de verf, mogelijk van 
de kunstenaar, aanwezig. Op de IR-foto in de files van het museum is te zien dat de lobvormige 
bovenzijde in het verleden was aangevuld tot een rechthoekige formaat.  

 
7. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve en atelier, Aanbidding van de koningen, Berlijn, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Gemäldegalerie, 578, olieverf op paneel. Drieluik (lobvormige bovenzijde): 
middenpaneel 72,0 x 52,0 cm; zijpanelen (elk) 69,0 x 22,0 cm. Hand 2004, cat. 17, fig. 38. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Gemäldegalerie, Berlijn, datum onbekend. Opnamen: IR-foto van het 
middenpaneel. Negatief in het museum in Berlijn. Afdruk en digitale opname in collectie Van den 
Brink. Digitale opname tevens in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Van den Brink) in eigen collectie en collectie Van den Brink. 
Ondertekening: De compositie werd in detail voorbereid in de fase van de ondertekening en 
vertoont veel overeenkomsten met andere schilderijen, die door de meester zelf werden voorbereid. 
Het middenpaneel is uitvoerig ondertekend met contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen 
voor hoofdzakelijk schaduw. Het handvat van Melchiors zwaard werd in verf iets veranderd ten 
opzichte van de ondertekening. In de ondertekenfase was er sprake van twee ronde vormen. Zoals 
ook op de triptiek met De aanbidding van de koningen in Praag, het Reinhold-altaarstuk in Warschau en 
de kleine Aanbidding in Dresden werden op het drieluik in Berlijn kleurnotaties in de ondertekenfase 
aangebracht. In het rode gewaad van Melchior bevindt zich de letter ‘r’, die tevens duidelijk door de 
verflagen heen zichtbaar is.  
Overige opmerkingen: 
Het drieluik met De aanbidding van de koningen in Berlijn is evenals het Reinhold-altaarstuk 
(Warschau, Muzeum Narodowe), de kleine Aanbidding in Dresden (Gemäldegalerie Alte Meister,) en 
de triptiek met hetzelfde onderwerp in Praag herkenbaar als Antwerps product. De werken kwamen 
vroeg in het oeuvre van Joos van Cleve tot stand en worden gekenmerkt door een helder 
kleurgebruik, een overvolle compositie en exotisch geklede figuren in sierlijke en gedraaide 
houdingen. Doordat de achtergrondlandschappen op de drieluiken in Berlijn en Praag, in 
tegenstelling tot het paneel in Dresden, zijn beïnvloed door de landschapschilder Joachim Patinir 
worden die werken na 1515 gedateerd. Patinir werd immers dat jaar als vrijmeester ingeschreven in 
het Antwerpse Sint-Lucasgilde en zijn karakteristieke weergave van een landschap, gedomineerd 
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door grillige rotspartijen, werd voordien nog niet toegepast in de Antwerpse schilderkunst. Op het 
middenpaneel van het Berlijnse drieluik is de aanbidding van Christus door de drie koningen 
weergegeven. Spiegelbeeldig aan de kleine Aanbidding in Dresden zijn Maria en Kind aan de 
linkerzijde en de drie koningen aan de rechterkant afgebeeld. Het gezicht van de Maagd op de 
triptiek in Berlijn is evenals het paneel in Dresden opgebouwd uit transparante glacislagen, 
waardoor het modelé aan diepte en nuance wint. De Berlijnse Maria is echter in tegenstelling tot 
haar tegenpool op de kleine Aanbidding meer geïdealiseerd. Zij heeft een ovaalvormig gezicht met 
een fijne neus, donkere kraaloogjes, volle lippen en kleine oren. In Dresden is het gelaat 
realistischer en minder popperig geschilderd. De uiterlijke kenmerken zijn dientegevolge aangepast, 
haar oren zijn wat groter, haar neus is iets breder, de lippen dunner en de oogleden hangen 
enigszins. Dat op het drieluik in Berlijn is gekozen voor een gestandaardiseerd Madonnatype blijkt 
uit een vergelijking met andere panelen uit het oeuvre van Joos van Cleve. Op de reeds genoemde 
triptiek in Praag, het paneel met Maria en Kind met de Heilige Anna in Modena (Galleria Estense) en 
de twee voorstellingen met De geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum) en in een 
Italiaanse privé-collectie is een bijna identieke Maria geschilderd. Dit doet vermoeden dat er in het 
atelier een model in de vorm van een tekening, prent of schilderij van dit Mariatype aanwezig moet 
zijn geweest. Hoewel het gebruik van modellen vaak wordt geassocieerd met assistentie vanuit de 
werkplaats, kan ook Joos van Cleve zelf een bepaald figuurtype (bijvoorbeeld Maria) hebben 
hergebruikt, zoals wellicht ook hier het geval is. De vergelijking tussen de figuren op de voorgrond 
met die op de achtergrond lijkt aan te tonen dat Joos van Cleve bij de triptiek in Berlijn wel degelijk 
werd bijgestaan door ateliermedewerkers. De transparant geschilderde gezichten van Maria en Jozef 
staan immers in contrast met de kooplieden in de achtergrond, die met dikke verf werden 
aangebracht. De meester, Joos van Cleve was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de scène op de 
voorgrond en een assistent voor het landschap inclusief de achtergrondfiguren. Een soortgelijk 
verschil in voor- en achtergrond werd tevens vastgesteld door Maryan Ainsworth voor de triptiek 
met De kruisiging in New York (Metropolitan) en de zogeheten Linsky-Madonna (New York).  

 
8. Aanbidding van de koningen 
Buiten het atelier, Aanbidding van de koningen, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, 566, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 81,0 x 65,0 cm; Hand 2004, cat. 16.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2095. Ondertekening: Het 
paneel heeft mogelijk een grijze tussenlaag, waarop de ondertekening met een droog materiaal werd 
aangebracht. Deze tussenlaag, in de vorm van brede diagonele kwaststreken, is zichtbaar in IRR. De 
ondertekening is, daar waar zichtbaar, schetsmatig en bestaat uit arceringen en contourlijnen. 
Menige partij bleef echter ondoordringbaar voor het oog van de IRR-camera, mogelijk omdat de 
schaduwenpartijen werden gemengd met zwarte verf.  
Overige opmerkingen: Toeschrijving van het museum (tevens opgemerkt in Hand 2004): 
Marcellus Coffermans. Het paneel is een kopie naar de kleine Aanbidding in Dresden.  

 
9. Aanbidding van de koningen 
Atelier, Aanbidding van de koningen, Detroit, Detroit Art Institute, 45.420, olieverf op paneel. 
Drieluik: middenpaneel 88,9 x 64,9 cm; zijpanelen (elk) 88,9 x 27,9 cm. Hand 2004, cat. 61.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeniger, 13-14 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Detail van Maria en Kind met Melchior; groepje achtergrondfiguren; detail van het gewaad van de 
Maagd met de scepter op de voorgrond; detail van het achtergrondlandschap; detail met de poten 
van de hond op het rechterluik; hoofd van Baltasar op het rechterluik; detail van de hand van Maria 
en de voeten van Christus (dichter bij het schilderij, MF 360:13-36, MF 361:1-36, MF 362:1a-31a). 
Originele negatieven RKD (RKD-kunstwerknummer: 1385), gedigitaliseerde opnames en montages 
collectie Faries en eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzichtsdia in kleur en afdruk 
(copyright Detroit, Institute of Art) in eigen collectie. Zwartwit-opnames (kleinbeelddia’s): MF 387: 
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6-14. Ondertekening: De Detroit Aanbidding is nauw gerelateerd aan de triptiek met dezelfde 
compositie in Napels. Op basis van de aanwezigheid van het kunstenaarsmonogram op het zwaard 
van Caspar veronderstelde Friedländer dat het werk in Detroit het origineel is en de versie in 
Napels een werkplaatskopie. Hand veronderstelde het tegenovergestelde: het altaarstuk in Detroit is 
volgens hem dan ook ‘de zwakkere werkplaats replica, die echter van een hogere kwaliteit is dan de 
andere bestaande versies en kopieën’. Het onderzoek met IRR naar beide triptieken geeft nieuwe 
inzichten in de relatie tussen de twee bijna identieke kopieën en biedt de mogelijkheid om vast te 
stellen welke versie eerder werd vervaardigd. De meeste kleuren, behalve de zwarte partijen 
(volledige opaak), het landschap, de donker delen van de architectuur en de blauwe mouw van 
Caspar, die mogelijk werd ondergemodelleerd met grijze of zwarte verf, werden tijdens het IRR-
onderzoek in Detroit transparent voor het oog van de camera. De ondertekening is aangebracht 
met een penseel en een vloeibaar medium. De hoofdvormen zijn aangeduid met contourlijnen en 
diagonale arceringen in verschillende richtingen (geen kruisarceringen) geven de schaduwpartijen 
aan. In het lichaam van Christus zijn sommige arceringen gebogen in de richting van de 
ondergelegen massa, waardoor zowel schaduw als volume wordt gesuggereerd. De vingers van de 
figuren zijn opmerkelijk lang en slank, en er is vaak een lange lijn tussen de duim en wijsvinger 
weergegeven (kenmerkend voor Joos van Cleve). De ondertekening werd over het algemeen 
nauwkeurig nagevolgd in verf. Er werden slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht, zoals 
bijvoorbeeld de positie van de ogen van het Christuskind, die in de ondertekenfase iets lager zijn 
voorbereid en de contour aan de rechterkant van het gezicht van Caspar, die verder naar rechts was 
ondertekend. De zeer gedetailleerde ondertekening vertoont overeenkomsten met het Reinhold-
altaarstuk in Warschau van 1516. Indien de ondertekening van Detroit en Napels nauwkeurig wordt 
vergeleken, kunnen enkele zeer opmerkelijke aspecten worden onthult, die inzicht geven in welke 
versie eerst werd vervaardigd. De hoofddoek van de Maagd werd in de fase van de ondertekening 
in Napels niet voorbereid, maar wel geschilderd; terwijl deze in Detroit zowel aanwezig is in de 
ondertekening als in het verfoppervlak (zie hoofdstuk 2). Ook in de achtergrondfiguren is een 
soortgelijk fenomeen zichtbaar. Aan de rechterzijde van de compositie bevinden zich enkele 
volgelingen van de drie koningen. Achter de man gekleed in een lichtblauw gewaad, staat een figuur 
die iets naar boven kijkt. Deze figuur is op het drieluik in Napels niet gepland in de fase van de 
ondertekening, maar later toegevoegd. In Detroit, werd deze figuur echter wel gepland in het 
stadium van de ondertekening en werd hij ook geschilderd. Ook de scepter op de voorgrond van 
het middenpaneel werd in Napels in een later verfstadium toegevoegd, terwijl dit element in Detroit 
reeds in de ondertekening aanwezig is. Een vierde voorbeeld is de veer op het hoofddeksel van 
Baltasar op het rechterbinnenluik: deze werd in Napels niet ondertekend, maar wel geschilderd. In 
Detroit is de veer zowel ondertekend als geschilderd. Deze elementen tonen aan dat zoals Hand 
reeds vermoedde het drieluik in Napels eerst werd geschilderd en dat de versie in Detroit -met het 
monogram- later werd vervaardigd, waarbij het voltooide drieluik in Napels (of een tekening 
hiernaar) zeer waarschijnlijk als model heeft gediend.  
Literatuur: 
Leeflang 2006c, afb. 2 (IRR-detail: Casper en Kind), afb. 4 (IRR-detail van de Maagd), afb. 6 (IRR-
detail van de achtergrondfiguren); Leeflang 2008, afb. 5 (IRR-detail van Caspar, Maria en Kind), 9 
(IRR-detail van voet van Christus en hand van Maria), 13 (IRR-detail van de achtergrondfiguren), 
15 (IRR-detail: gezicht Baltasar). 
Overige opmerkingen: 
De panelen (zowel de luiken als het middenpaneel) zijn geparketteerd. Friedländer zag het drieluik 
toen het zich nog bij een Duitse kunsthandelaar bevond. Op dit moment waren de luiken nog in 
oorspronkelijke staat en was op de buitenluiken De annunciatie te zien (zoals ook bij de triptiek in 
Napels).  

 
10. Aanbidding van de koningen (Kleine Aanbidding) 
Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen (Kleine Aanbidding), Dresden, Gemäldegalerie Alte 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen, 809. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand (klokvormige bovenzijde): 110,0 x 70,5 cm; Hand 2004, cat. 
16, fig. 37. 
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Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Van den Brink, Neidhardt, Schölzl, Van der Meijde, 2 maart 1998. 
Apparatuur: RKD (Hamamatsu RKD 2200). Opnamen: Maria; Jozef; details van het gewaad van 
de Maagd; Baltasar; zelfportret van de kunstenaar; detail zuil; Caspar (RKD 182: A1-F4, 183: F5-
G5, 184: A1-G5, 185: A1-G5, 186: A1-B6). Originele negatieven in het RKD, RKD-
kunstwerknummer: 1099. Gedigitaliseerde opnames en montages in eigen collectie en het RKD. 
Ondertekening: Tijdens het IRR-onderzoek naar de kleine Aanbidding van de koningen kwam een 
schetsmatige ondertekening in een droog materiaal aan het licht die de volledige compositie in detail 
vastlegde. Met contourlijnen werden de hoofdvormen aangeduid en door middel van arceringen 
werden schaduwpartijen en volume gecreëerd. De ondertekenfase werd vrij nauwkeurig nagevolgd 
in verf met uitzondering van het zelfportret. De positie van het portret van de kunstenaar werd 
gewijzigd. In de ondertekening is het hoofd enigszins naar links gedraaid, terwijl het gezicht in het 
uiteindelijke schilderij driekwart naar rechts werd geschilderd. Ook de vorm van het gezicht werd 
veranderd; in de ondertekening was het hoofd smaller en heeft de figuur een spitsere neus dan op 
het geschilderde portret. Doordat de ondertekende achtergrondfiguur overeenkomt met de manier 
waarop de andere mannen op het paneel zijn voorbereid, kan worden geconcludeerd dat Joos van 
Cleve hoogstwaarschijnlijk geen zelfportret had gepland tijdens het ondertekenstadium, maar dat hij 
zichzelf pas op het laatste moment aan de compositie heeft toegevoegd. Zowel portretten als 
zelfportretten werden namelijk vaak minimaal voorbereid in de ondertekening. Enkel met een 
schetsmatig ovaal werd de plaats, waar het portret moest worden geschilderd, bepaald. Portretten 
werden meestal op papier voorbereid en deze tekening diende vervolgens als model bij het 
schilderproces.Een ander opmerkelijk aspect dat aan de oppervlakte kwam tijdens de bestudering 
van de kleine Aanbidding met IRR is de aanwezigheid van kleuraanduidingen in de ondertekenfase. 
In de rode mantel van Caspar werd een ‘r’ voor rood geregistreerd en in de roze mouw van Baltasar 
de lettercombinatie ‘gp’, die over het algemeen verwijst naar de kleuren geel en purper. Hoewel 
kleuraanduidingen niet altijd lijken te zijn nagevolgd in verf, kunnen pigmenten in de loop van de 
tijd zijn verkleurd. Op de triptiek met De aanbidding van de koningen in Praag werd immers dezelfde 
combinatie van de letters pg geregistreerd in het gewaad van Melchior. Ook in dit schilderij lijkt de 
mantel van de koning in eerste instantie roze. Bij nauwkeurige bestudering van het verfoppervlak 
bleek er echter sprake te zijn van een combinatie van geel en paars (zie ook hoofdstuk 2-3).  
Literatuur: Leeflang 2003, afb. 2 (zelfportret). 
Overige opmerkingen: De opnames van het paneel zijn vanwege technische problemen met de 
camera onscherp.  

 
11. Aanbidding van de koningen (Grote Aanbidding) 
Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen (Grote Aanbidding), Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen, 809 A. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand (rondboog): 251,0 x 185,0 cm; Hand 2004, cat. 74, fig. 80. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Van den Brink, Neidhardt, Schölzl, Van der Meijde, 2 maart 1998. 
Apparatuur: RKD (Hamamatsu RKD 2200). Opnamen: Detail van Jozef; Maria; kelk; hoofd van 
Baltasar, inclusief niet uitgevoerde veer op hoed; achtergrondlandschap met groep mensen met 
kamelen; pratende achtergrondfiguren (waaronder de man met de tulband); detail van het gewaad 
van Baltasar; handen van de Heilige Lucas; beide gezichten van de twee heiligen op de voorgrond; 
gezicht van Caspar; Christuskind en handen van de Maagd; detail van het geplooide gewaad van 
Maria; handen van de Heilige Marcus; gezicht van de stichter; gezicht Melchior; crypto-portret en 
de kelk van Baltasar, waarbij de camera dichter bij het schilderij werd geplaatst (RKD 186: C1-187: 
G5, 188: A1-G5; 189: A1-194: E5). Originele en gedigitaliseerde negatieven in het RKD, RKD-
kunstwerknummer: 1100. Gedigitaliseerde opnames en montages eigen collectie en het RKD. 
Ondertekening: De compositie van de grote Aanbidding werd gedetailleerd voorbereid in de fase 
van de ondertekening. De vlotte en trefzekere ondertekening werd aangebracht met een penseel en 
een vloeibaar medium en bestaat uit contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen in 
verschillende richtingen voor schaduw en volume. Met uitzondering van enkele zwarte 
hoofddeksels en de donkere mantel van de Heilige Dominicus kon de ondertekening eenvoudig 
zichtbaar worden gemaakt met IRR. Hoewel de ondertekening over het algemeen nauwkeurig werd 
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nagevolgd in verf, zijn er enkele opmerkelijke veranderingen aangebracht. Baltasars kleding was in 
de fase van de ondertekening uitbundiger dan dat uiteindelijk werd gerealiseerd. Er werd een veer 
op zijn hoofddeksel voorbereid die niet werd geschilderd en onder zijn knieën bracht de kunstenaar 
banden met kwastjes aan die in verf achterwege zijn gelaten. De veer is een interessant element, 
omdat deze wel is geschilderd op het rechter zijpaneel met Baltasar van de triptieken met De 
aanbidding van de koningen in Napels en Detroit. Hoewel dit in eerste instantie doet vermoeden dat de 
zwarte koning op het paneel in Dresden na de luiken in Detroit en Napels is vervaardigd, is het 
tevens mogelijk dat er één en hetzelfde model aan de figuur van Baltasar op deze drie werken ten 
grondslag ligt. Waarschijnlijk beschikte het atelier over een modeltekening waarop de Moorse 
koning met een veer op zijn hoofddeksel was vastgelegd. De belangrijkste wijziging in de grote 
Aanbidding van de koningen is in het zelfportret van Joos van Cleve. Deze werd over een 
ondertekende man met een baard geschilderd, die hoogstwaarschijnlijk was bedoeld als een 
standaard achtergrondfiguur en toeschouwer van het gebeuren op de voorgrond (zie hoofdstuk 2-
3). De twee heiligen op de voorgrond vertonen in de ondertekening zeer veel expressie door het 
gebruik van kronkelige lijnen die de aderen in de slaap, wallen onder de ogen, de jukbeenderen en 
plooien in de hals aanduiden. De handen worden niet enkel aangeduid met contourlijnen, zoals wel 
in veel andere werken van Van Cleve, maar ook de gewrichten, nagels en plooien zijn aangegeven. 
Een vergelijking tussen het zelfportret en het portret van de opdrachtgever aan de linkerkant van 
het paneel toont aan dat Joos van Cleve voor portretten naar het leven in regel een andere 
werkwijze hanteerde (zie hoofdstuk 2-3). Met slechts enkele lijnen werd de vorm van het hoofd van 
de stichter en de positie ervan aangegeven. In de ondertekening was het hoofd van de 
opdrachtgever iets kleiner gepland en met een schetsmatig lijntje werd de mond aangeduid.  
Literatuur: 
Leeflang 2006b, afb. 17 op p. 30 (detail van achtergrondfiguren); Leeflang 2003, afb. 4 (zelfportret); 
Leeflang 2003a, afb. 15 (detail handen van Heilige Lucas), afb. 16 (detail van stichter); Leeflang 
2008, afb. 7 (IRR-detail van het Christuskind), 17 (IRR-detail van het gezicht van Baltasar). 

 
12. San Donato-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, San Donato-altaarstuk, Genua, Chiesa di San Donato, geen 
inventarisnummer. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Veelluik (6 panelen): middenpaneel 158,0 x 137,5 cm; zijpanelen (elk) 162,6 x 66,7 cm; lunet 51,0 x 
96,0 cm; kleine delen boven de luiken 54,0 x 45,1 cm. Hand 2004, cat. 69, fig. 59. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, Galassi (ook aanwezig: Masi, 
Mignonege), 8-10 april 2002. Apparatuur: UG. Opnamen: Gezicht Heilige Stefanus inclusief boek 
en stenen (linkerluik, MF 1554: 20-34); portret van Stefano Raggio (MF 1554: 35-1555: 21); 
rechterhand van de Heilige Stefanus (MF 1555: 22-27); handen van de stichter (MF 1555: 28-30); 
detail van de zwarte hoed op de grond en prie-dieu met wapenschild (MF 1555: 32-116: 19); areool 
met God de Vader (MF 1556: 22-22a); onderste gedeelte van de lunet (MF 1556: 24-33); aureool 
met Magdalena (MF 1556: 34-35); detail van het rechterluik met de Heilige Magdalena (hoofd, MF 
1554: 12-17); detail van de hand van Magdalena (MF 1553: 23); details van het gewaad (MF 1552, 
03- 1553, 18; 1553: 26-1554: 10). Middenpaneel: gezicht van Caspar; gezicht van Melchior; gezicht 
van Jozef; gezicht van Maria; Kind; achtergrondfiguren; hoed op voorgrond; Baltasar (IRR MF 
1548, 14-1552, 01). Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 2114. Digitale opnames en montages eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening van het 
middenpaneel en de luiken is voor een schilderij uit de groep Joos van Cleve vrij moeilijk te 
registeren (vergelijkbaar met De aanbidding van de koningen in Napels). De manier van ondertekenen 
komt echter wel overeen met het eigenhandige werk van Joos van Cleve en is aangebracht met een 
droog materiaal. De handen zijn aangeduid met contourlijnen. De gewaden met contourlijnen voor 
de plooien en door middel van arceringen in verschillende richtingen werd schaduw en volume 
aangegeven (geen kruisarceringen). Het gezicht van zowel de stichter als de heiligen is minimaal 
voorbereid. Een contourlijn plaatst het hoofd en met enkele lijntjes wordt de positie van ogen, neus 
en mond aangeduid. Er werden ook enkele kleurnotaties geregistreerd tijdens het onderzoek met 
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IRR: een ‘w’ in de rode band rondom de tulband op de voorgrond; een ‘r’ in het been van Baltasar; 
in het brokaten gedeelte van de kleding van Baltasar wellicht een ‘p’ (voor purper?, nu grijs); een ‘r’ 
in de rode mantel van Caspar, en in zijn mouw een moeilijk leesbare lettercombinatie, mogelijk ‘bv’ 
en een ‘r’ in de arm van Jozef. Het brokaatgewaad van Baltasar, en tevens de paarse partijen 
(mogelijk gemengd of onderschilderd met zwart) registreren heel donker in IRR en zijn 
ondoordringbaar (zie verder hoofdstuk 2-3).  
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi, Masi, Mignonege, 17 maart 2003. Apparatuur: UG. 
Opnamen: Johannes de Evangelist (ML 6: 2-37); detail rots in landschap (ML 6: 0-1); Maria (ML 8: 
25a-28a); detail landschap; detail linksboven (ML 8: 30-37a). Origineel en gedigitaliseerd materiaal 
eigen collectie, digitale opnames en montages collectie Faries. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: In vergelijking met de overige luiken is de lunet met De 
kruisiging zeer schetsmatig en heftig ondertekend (in een droog materiaal). Bovendien wordt de 
ondertekening hier duidelijk geregistreerd. Er is dan ook met zekerheid sprake van een andere hand 
(en werkwijze) dan de overige panelen van het San Donato-altaarstuk, waarbij de ondertekening 
moeilijk zichtbaar was te maken. Schildertechnisch is aan dit paneel veel minder aandacht besteed 
dan aan de andere luiken. Mogelijk was een werkplaatsassistent verantwoordelijk voor de 
vervaardiging van de lunet. De doordringbaarheid van de verflagen was in de lunet goed (zie tevens 
hoofdstuk 1).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (op de tentoonstelling Joos van 
Cleve e Genova, Genua).  
Literatuur: Leeflang 2003a, afb. 13 (IRR-detail linkerluik, het gezicht van Stefano Raggio), 14 
(IRR-detail rechterluik, gewaad Magdalena), 20 (detail van het middenpaneel met Melchior). 
Overige opmerkingen: Tijdens het onderzoek met IRR in de Chiesa di San Donato van 8-10 april 
2002 kon enkel de onderste helft van de lunet worden bestudeerd. Vanwege de hoogte van dit 
paneel was het namelijk onmogelijk om met de camera de top van het altaarstuk te onderzoeken. 
Gedurende de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova was de lunet met De kruisiging echter naast de 
overige panelen van het altaarstuk opgesteld, zodat een uitvoerige onderzoek van het gehele paneel 
op 17 maart wel mogelijk was. De buitenluiken van het San Donato-altaarstuk zijn zeventiende 
eeuws. Er werd vluchtig naar gekeken met IRR en er kon geen ondertekening worden geregistreerd 
(de verflagen waren zeer moeilijk doordringbaar met IRR).  

 
13. Aanbidding van de koningen 
Buiten het atelier, Aanbidding van de koningen, Londen, National Gallery, 2155. Olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 66,5 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 61.3. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 25 september 1984. Apparatuur: MMA. 
Ondertekening: De ondertekening is nauwelijks zichtbaar (rapport Ainsworth, Jennings).  
Overige opmerkingen: In het museum wordt het werk toegeschreven aan een kunstenaar uit de 
omgeving van Pieter Coecke van Aelst.  

 
14. Aanbidding van de koningen 
Atelier, Aanbidding van de koningen, Madrid, Monasterio de las Descalzas Reales, 00612357 Paneel. 
Drieluik: middenpaneel 120,0 x 78,0 cm; zijpanelen (elk) 120,0 x 39,0 cm. Hand 2004, cat. 61.2. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 31 mei 2005 (op zaal). Overig beeldmateriaal: 
Zwartwit foto (copyright Patrimonium Nacional Madrid) en digitale snapshots (kleur) in eigen 
collectie. Ondertekening: De ondertekening is in verschillende gedeelten van het drieluik zichtbaar 
met het blote oog. De ondertekening is vrij schetsmatig (zeker in vergelijking met het werk in 
Detroit) en werd mogelijk aangebracht met een droog materiaal. Er zijn kleine wijzigingen in verf 
aangebracht ten opzichte van de ondertekening. Melchiors rechterhand was in de ondertekenfase 
meer horizontaal. Zijn neus was meer naar links ondertekend en zijn rechteroog lager. Ook de 
rechterhand van Jozef werd aangepast, zijn ringvinger en pink werden over de donkere mantel 
geschilderd. In zijn gezicht zijn enkele schetsmatige ondertekende lijnen zichtbaar, deze werden 
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nagevolgd in verf. Christus’ linkerarm was dunner in de ondertekening en zijn oor was in een eerder 
verfstadium groter geschilderd. Een derde hand waarin een wijziging werd aangebracht, is die van 
Caspar. Ook zijn rechterhand werd aan de onderzijde over de onderliggende partij geschilderd. De 
achtergrondfiguur, links van Maria, werd heel vlot en schetsmatig opgezet in de fase van de 
ondertekening. Met boogjes werden de ogen aangeduid. De kop van de hond op het rechterluik was 
hoger voorbereid in het ondertekenstadium.  
Overige opmerkingen: 
Het drieluik is nauw gerelateerd aan de drieluiken in Detroit en Napels. In het Monasterio de las 
Descalzas Reales wordt het werk toegeschreven aan Pieter Coecke van Aelst.  

 
15. Aanbidding van de koningen 
Groep Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen, Milwaukee, Milwaukee Art Centre, Pritzlaff gift 
1956, olieverf op paneel. Drieluik, afmetingen onbekend, niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 21 september 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Het gehele 
drieluik en enkele details werden gedocumenteerd. Details met het gezicht van Maria en Kind (MF 
190: 22); hetzelfde detail met centimeter (MF 190: 20- 21); detail van het gewaad van Caspar (MF 
193: 16a-27a); Christus (MF 193: 28a-31a). Zwartwit-details: MF 195:20a-25a. Originele negatieven 
en handmontage onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1075. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht zwartwit foto en enkele details (collectie Faries, RKD). 
Ondertekening: De ondertekening is zeer gedetailleerd en werd aangebracht met een droog 
materiaal. De ondertekende lay-out vertoont veel overeenkomsten met de ondertekening van de 
binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk in de houtsnedenconventie.  

 
16. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve en atelier, Aanbidding van de koningen, Napels, Museo di Capodimonte, 844.89, 
olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 116,0 x 93,0 cm; zijpanelen (elk) 116,0 x 40,0 cm. Hand 
2004, cat. 61, fig. 79. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19-20 oktober 2002. Apparatuur: 
RuG. Opnamen: Detail van het middenpaneel met Maria, Kind en Caspar; detail met het groepje 
achtergrondfiguren; detail van het gewaad van de Maagd met haar handen en het onderlichaam van 
Christus; de scepter op de voorgrond; detail van het landschap; hoofd van Baltasar (digitaal 
Leeflang/ Faries). Digitale opnames en opnames in collectie Faries, RKD en eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht 
met een droog materiaal, is in vergelijking met andere werken van Joos van Cleve (en zijn atelier) 
vrij moeilijk zichtbaar te maken met IRR (vergelijkbaar met het San Donato-altaarstuk in Genua). 
De ondertekening is niet zichtbaar met het blote oog en kon met IRR met name in de Maagd (incl. 
de blauwe mantel) en het Christuskind worden gedetecteerd. Al de verflagen registreerden grijzig 
(en zijn slechts gedeeltelijk doordringbaar); hetgeen doet vermoeden dat er wellicht sprake is van 
een lichtgrijze tussenlaag. De donkere delen van de architectuur en schaduwpartijen van het paarse 
gewaad van Jozef (mogelijk onderschilderd met grijs of zwart) achter de Maagd bleven volledig 
opaak. De manier van ondertekenen met arceringen in verschillende richtingen voor schaduw en 
volume (geen kruisarceringen), en contourlijnen voor de hoofdvormen komt echter wel overeen 
met het andere eigenhandig voorbereide werk van Joos van Cleve. De handen van de figuren, zoals 
de linkerhand van de Maagd en de rechterhand van Caspar, zijn enkel aangeduid met contourlijnen 
(zie ook hoofdstuk 2).  
Literatuur: Leeflang 2003a, p. 29, afb. 17 (detail van het gewaad van Maria); Leeflang 2006c, afb. 3 
(IRR-detail van de Maagd), afb. 5 (IRR-detail van de achtergrondfiguren); Leeflang 2008, afb.8 
(IRR-detail van Caspar, Maria en Kind), 10 (IRR-detail van de voet van Christus en de hand van 
Maria), 14 (IRR-detail van de achtergrondfiguren). 
Overige opmerkingen: Zie voor de relatie tussen de nauw gerelateerde triptieken in Napels en 
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Detroit, cat. nr. 9 (Detroit, beschrijving ondertekening), hoofdstuk 2 en de genoemde publicaties. 
Op de buitenluiken van het drieluik in Napels is De annunciatie geschilderd.  

 
17. Aanbidding van de koningen 
Buiten het atelier, Aanbidding van de koningen, particuliere collectie (Italië), olieverf op doek. 
Rechthoekig staand: 75,0 x 55,0 cm; Hand 2004, 74.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Galassi, januari 2003. Apparatuur: UG. Ondertekening: Er was geen 
ondertekening zichtbaar tijdens het onderzoek met IRR, wellicht door de aanwezigheid van een 
grijze tussenlaag.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 17 maart 2003. Overig beeldmateriaal: Enkele 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie.  
Overige opmerkingen: Dit werk is een kopie naar de grote Aanbidding in Dresden en werd 
wellicht vervaardigd door een Italiaanse navolger van Van Cleve.  

 
18. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve en atelier, Aanbidding van de koningen, Praag, Narodni Gallery (bruikleen Kasteel 
Collectie), Do 27, Do 37, Do 28. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op 
paneel. Drieluik: middenpaneel 71,8 x 69,5 cm; linker zijpaneel 70,5 x 31,7 cm; rechter zijpaneel: 
70,5 x 32,0 cm. Hand 2004, cat. 18, fig. 39. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 8-9 maart 2001.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Lammertse, 12 december 2006 (op zaal).  
IRR: Onderzocht door Kotková, 1997. Apparatuur: Zie publicatie Kotková 1999. Opnamen: Zie 
publicatie Kotková 1999. Archief Kotková/ Narodni Gallery, Praag.  
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, 27 mei 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Geknielde koning op het middenpaneel; gezicht Melchior; detail Maria en Kind; gezicht en 
linkerhand Jozef; ornament op het blok waarop Maria is gezeten; achtergrondfiguren; tulband op 
voorgrond; kleurnotatie in mouw van Melchior; gezichten van zoontjes op linker binnenluik; 
gezicht van Heilige Hiëronymus; kleurnotaties in gewaad van de Heilige Hiëronymus; leeuw; 
handen stichter; gezicht stichter; gezichtjes van dochters op rechter binnenluik; gezicht van 
stichteres; gezicht van de Heilige Lucia; rechterhand van Lucia; kleurnotatie in mouw van Lucia. 
Buitenluik met Anna ter drieën: Maria en Kind; hand. Buitenluik met de Heilige Catherina: opname 
gezicht van Heilige Catherina; rechterhand; linkerhand; rozenkrans (IRR MF 1532, 13-1535, 07). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Gedigitaliseerde negatieven en montages in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: Het volledig drieluik werd voorbereid met een droog 
materiaal in een stijl die veel overeenkomsten vertoont met de manier van ondertekenen van Joos 
van Cleve. De kunstenaar maakte veel gebruik van arceringen en contouren. Bij de vergelijking 
tussen de ondertekening en het verfoppervlak vallen enkele kleine wijzigingen op, zoals de 
ondertekende tulbant op de voorgrond die niet is uitgevoerd in verf en de mouw van Jozef die in de 
ondertekening twee punten had en in verf maar één. Er werden twee kleurnotaties geregistreerd op 
het middenpaneel (‘r’ voor de rode mantel van Caspar en een combinatie van de letters ‘pg’ voor 
paars geel op de schouder van Melchior), en een derde in de mouw van de Heilige Lucia op het 
rechter binnenluik. Behalve de blauwe partijen, die mogelijk werden onderschilderd met zwart of 
grijs, konden de verflagen eenvoudig worden doordrongen met IRR. Eén van de opmerkelijkste 
aspecten die aan het licht kwam tijdens het onderzoek met IRR was de toevoeging van twee van de 
drie zonen op het linker binnenluik. De twee achterste jongens zijn niet voorbereid in de fase van 
de ondertekening, maar ook niet uitgespaard tijdens het schilderproces. Zij werden er pas 
bijgeschilderd op het moment dat het drieluik was voltooid. Het onderzoek van Kotková wees uit 
dat de twee jongens echter mogelijk wel door Joos van Cleve werden toegevoegd. Zij vermoedde 
dat de twee figuren enkele jaren na voltooiing van de triptiek door de kunstenaar werden 
bijgeschilderd. Mijns inziens kan de toevoeging tevens direct nadat het werk was afgerond en het 
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door de opdrachtgevers werd gecontroleerd, zijn aangebracht (zie ook hoofdstuk 3). Opmerkelijk is 
echter dat ook de volwassen opdrachtgevers de nodige wijzigingen onderging. Onder het 
geschilderde portret van de man bevindt zich een andere mansfiguur die is voorbereid in de fase van 
de ondertekening, maar ook reeds gedeeltelijk is geschilderd. De ondertekening bestaat uit een 
ovaal voor het gezicht, halve cirkels voor de ogen en een indicatie voor de neus. Het gezicht en het 
haar werden vervolgens (gedeeltelijk) volgens deze lay-out ingeschilderd. Het haar van deze 
weggeschilderde man was iets lager en meer naar binnengekruld dan bij het uiteindelijk 
gerealiseerde portret. Kotková veronderstelde dat er sprake is van twee verschillende figuren: de 
weggeschilderde man zou volgens haar vanwege financiële redenen niet meer het drieluik kunnen 
afnemen of hij was voor de voltooiing reeds overleden. De gerealiseerde figuur was degene die 
uiteindelijk het altaarstuk kocht. Zij gaat echter voorbij aan de mogelijkheid dat de wijziging 
eveneens tot stand kan zijn gekomen na een controle van het drieluik door de opdrachtgever. 
Misschien was de man ontevreden over het portret en was de gelijkenis ver te zoeken. In dit geval 
had hij Joos van Cleve gevraagd om het portret aan te passen en hem misschien zelfs wel direct 
naar het leven over het oude portret heen te schilderen. Ook de kleding van de vrouwelijke stichter 
op het rechterbinnenluik werd in verf gewijzigd.  
Literatuur: Hand noemt Kotková’s bevindingen van het onderzoek met IRR in de catalogusnotitie 
van het drieluik (Hand 2004, p. 124); Kotková 1999, afb. 2 (detail van het linkerluik, stichter), afb. 3 
(detail linkerluik, zoon), afb. 4 (detail van het rechterluik met de stichteres, haar drie dochters en 
naamheilige), afb. 5 (detail Jozef), afb. 6 (detail staande koning, Melchior). 
Overige opmerkingen: Het drieluik werd onderzocht met IRR in de tentoonstelling Imperial 
Paintings from Praque, Maastricht, Bonnefantenmuseum. Op het linkerluik staat de opdrachtgever met 
drie zonen en de Heilige Hiëronymus en op het rechter zijpaneel de Heilige Lucia met de stichteres 
en drie dochters. De drie panelen werden aan de bovenzijde verzaagd. Mogelijk had het altaarstuk 
oorspronkelijke een vergelijkbare vorm als het drieluik in Berlijn of in Napels (De kruisiging). De 
portretten van de opdrachtgevers zijn wellicht door Joos van Cleve geschilderd; terwijl in de overige 
partijen de assistenten een grote rol speelden. Hoewel de opdrachtgevers van dit drieluik onbekend 
zijn, doen het middelgrote formaat, de compositie en kleding van de opdrachtgevers een 
Nederlandse identiteit vermoeden (zie hoofdstuk 3).  

 
19. Kruisiging 
Joos van Cleve, Kruisiging, Boston, Museum of Fine Arts, 12.170. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 80,4 x 63,1 cm; Hand 2004, cat. 55, 
fig. 82. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 6 december 1982. Apparatuur: IU. Opnamen: Johannes (MF 130: 
03-33); Maria (MF 131:07a-24a); Christus’ hoofd en borst (MF 131: 27a-32a); detail bomen (MF 
131: 25a); detail van de achtergrond (MF 130: 34-37); Christus’ voeten (MF 131: 02a-06a); rotspartij 
achter hoofd Johannes (MF 129: 21-36 en MF 130: 02). Negatieven en handmontages onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 992. Gedigitaliseerd materiaal eigen 
collectie. Tevens materiaal in archief Ainsworth (BMFA 1, 1 17-32; BMFA 1,2; BMFA 1,3). 
Ondertekening: Uitgebreide en voor Joos van Cleve typerende ondertekening, die werd 
aangebracht met een droog materiaal. De figuren (Maria, Johannes en Christus) zijn voorbereid met 
trefzekere contourlijnen en diagonale arceringen voor schaduwpartijen. In het landschap zijn meer 
schetsmatige lijnen (eveneens met een droog materiaal) aanwezig. In vergelijking met het 
verfoppervlak zijn hier tevens enkele veranderingen aangebracht (in tegenstelling tot de Maagd, 
Johannes en Christus, die nauwkeurig werden nagevolgd in verf). Zo zijn de ruiters te paard naast 
de Maagd (rechts) in de ondertekenfase meer naar links en tevens iets groter gepland. Ook aan de 
linkerzijde van Maria waren figuurtjes voorbereid, maar deze werden niet uitgevoerd. Met 
uitzondering van enkele van de kleine achtergrondfiguurtjes, waren alle verflagen, zo ook de 
donkerblauwe mantel van de Maagd, doordringbaar met IRR.  
IRR: Onderzocht door Faries, Ainsworth, 1986. Apparatuur: MMA.  
IRR: Onderzocht door Leeflang, MacBeth, Meuwissen, 22 oktober 2001. Apparatuur: BMFA. 
Ondertekening: Zie beschrijving IRR 1982.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 22 oktober 2001 
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(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Met dank aan Rhona MacBeth, die macro-opnames maakte van het paneel 
ten behoeve van dit onderzoek. Er werden tijdens de bestudering van het paneel enkele 
vingerafdrukken, mogelijk van de kunstenaar, in het verfoppervlak ontdekt. Het schilderij is van een 
zeer hoge kwaliteit. Het is mogelijk dat Joos van Cleve een specialist inschakelde voor het 
landschap; hoewel in de ondertekening, de doordringbaarheid van de verflagen en schildertechniek 
geen verschil kon worden opgemerkt.  

 
20. Kruisiging 
Atelier, Kruisiging, München, Alte Pinakothek, WAF 156. Dendrochronologische datering aanwezig 
(zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 75,6 x 58,4 cm; Hand 2004, cat. 10.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Schawe, 2002. Apparatuur: MAP. Opnamen: Detail van het hoofd van 
Maria (MAP 2002: 460-22). Negatieven en afdrukken in München, Alte Pinakothek. De 
fotoafdrukken in eigen collectie. Ondertekening: Van het schilderij met De kruisiging in München 
(Alte Pinakothek) is het onbekend of het werd besteld of dat het werd vervaardigd voor de vrije 
markt. Het paneel is een exacte kopie van hoge kwaliteit naar het middenpaneel van de triptiek in 
Napels. De luiken, waarop in Napels de opdrachtgevers en hun familiewapens zijn vereeuwigd, 
ontbreken. Of deze verloren zijn gegaan of dat De kruisiging in München nooit was voorzien van 
zijpanelen is onbekend. Indien het gezicht van Johannes de Evangelist op de versies in Napels en 
München wordt vergeleken, valt op dat het paneel in de Alte Pinakothek de subtiele schildertoets 
van Joos van Cleve mist. De bijna voelbare donzig zachte krullende haren van de heilige op het 
paneel in Napels worden door de kunstenaar (een werkplaatsassistent) van het werk in München 
geïmiteerd, maar de fijne penseelstreken die met loodtingeel-achtige verf de golving van het haar 
accentueert, zijn afwezig. Ook zijn de opvallend blauwe ogen van Johannes in het werk in München 
donkerder en werden de schaduwen van zowel het gezicht als de kleding met meer zwarte verf 
gemengd dan in het origineel in Napels. De karakteristieke transparante manier van schilderen van 
Joos van Cleve, waarbij dunne glacislagen over elkaar werden aangebracht, had de 
ateliermedewerker nog niet onder de knie. De gouddecoraties op de kleding van Magdalena en de 
netstructuur van haar hoofddeksel op het middenpaneel in Napels getuigen echter van een zeer 
ervaren hand, die met een hele fijne penseel details kon aanbrengen. De versieringen op 
Magdalena’s hoofddoek zijn op het paneel in München minimaal aanwezig en de voor Joos van 
Cleve typerende transparante sluier ontbreekt. Hoewel de schilder van het paneel in München 
enkele decoratieve elementen bij Maria Magdalena heeft weggelaten, heeft hij de mantels van 
Johannes en Maria in tegenstelling tot het werk in Napels wel voorzien van een gouddraaddecoratie. 
Tijdens het onderzoek met IRR naar De kruisiging in München registreerden zowel de achtergrond 
als de schaduwenpartijen in de kleding, die zijn gemengd met zwarte verf, donker. Langs de 
linkerzijde van de schouder van de Maagd is een fijne contourlijn zichtbaar. Ook de lijn voor de 
hoofddoek op het voorhoofd van Maria werd voorbereid in de ondertekenfase. In haar gezicht zijn 
geen aanduidingen voor neus, mond en ogen waarneembaar. In het witte en lichtgele gedeelte van 
het gewaad van Magdalena zijn met het blote oog ondertekende contourlijnen zichtbaar. 
Mogelijkerwijs werden de hoofdvormen van de figuren in het ondertekenstadium voorbereid met 
contourlijnen. Doordat deze vrij nauwkeurig zijn nagevolgd in verf en tevens de schaduwen met 
zwarte verf zijn geaccentueerd, is de ondertekening met IRR nauwelijks te registreren. Bovendien 
zijn de verflagen op het paneel in München dikker aangebracht dan op het schilderij in Napels. Dit 
zou eveneens van invloed kunnen zijn op de mate waarin de ondertekening zichtbaar kan worden 
gemaakt. De reconstructie, waarbij traceringen van foto’s op schaal van beide werken over elkaar 
worden gelegd, wijst uit dat de compositie overeenkomt. Dertig procent van Joos van Cleves 
oeuvre werd vervaardigd met behulp van een karton (zie hoofdstuk 4). Het is hierdoor verleidelijk 
om ook in dit geval te spreken van een mechanisch overgebrachte ondertekening. Het onderzoek 
met IRR biedt echter te weinig bewijs om dit met absolute zekerheid vast te stellen.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 11 oktober 2003. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
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Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Kopie naar het middenpaneel van het drieluik met De kruisiging in Napels. 
Het paneel in München werd mogelijk vervaardigd door Imitator A. Het IRR-onderzoek was reeds 
uitgevoerd door medewerkers van het museum. Vandaar dat de gegevens met betrekking tot de 
ondertekening zijn gebaseerd op de beschikbare opnames en de informatie over het onderzoek die 
Schawe mij vertelde tijdens mijn bezoek.  

 
21. Kruisiging, 1518 
Joos van Cleve, Kruisiging, 1518, Napels, Museo di Capodimonte, 844.89, olieverf op paneel. 
Drieluik (klokvormige bovenzijde): middenpaneel 91,0 x 59,0 cm; zijpanelen (elk) 90,0 x 27,0 cm. 
Hand 2004, cat. 10, fig. 34. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 20-21 oktober 2002. Apparatuur: 
RuG. Opnamen: Middenpaneel: Johannes de Evangelist; Maria; beide putti naast het kruis; detail 
van het landschap met engeltje en voeten van Christus; Magdalena; gehele linkerzijpaneel; detail van 
de heilige op het rechterluik; stichteres met dochters; beide wapenschilden met putti (digitaal 
Faries/ Leeflang). Digitaal materiaal in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s 
(Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: 
De zeer uitgebreide ondertekening werd gemaakt met een droog materiaal (zie hoofdstuk 3). De 
figuren werden voorbereid met vlotte, sierlijke contourlijnen en arceringen voor schaduw en 
volume. De ondertekening is typerend voor de werkwijze van Joos van Cleve en werd vrij 
nauwkeurig nagevolgd in verf. Mogelijkerwijs functioneerde de ondertekening als vidimus voor de 
opdrachtgevers. Opmerkelijk is dat ook het volledige landschap werd voorbereid. De twee 
achtergrondfiguurtjes, rechts van Maria, werden veranderd van positie. De linkerfiguur was groter 
en lager voorbereid. Deze wijziging en de manier van ondertekenen komt overeen met De kruisiging 
in Boston. De donkere partijen in de grond (onderzijde van de panelen), het schaduwgedeelte van 
het witte gewaad van Johannes de Evangelist, de donkere gewaden van de opdrachtgevers, de grot 
en twee kleine achtergrondfiguurtjes aan de linkerzijde van het middenpaneel bleven 
ondoordringbaar met IRR.  
Overige opmerkingen: Lorne Campbell identificeerde de opdrachtgevers van het drieluik aan de 
hand van de wapenschilden: Marcus von Kirch en zijn vrouw, Margriete Schats (zie Hand 2004, p. 
119 en tevens hoofdstuk 3).  

 
22. Kruisiging 
Joos van Cleve, Kruisiging, New York, Metropolitan Museum of Art, 41.190.20 a-c. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 
98,4 x 74,3 cm; zijpanelen (elk) 101,0 x 32,7 cm. Hand 2004, cat. 40, fig. 55. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1981. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail van de 
Christusfiguur; Maria; detail met de opdrachtgever; Johannes de Evangelist en geknielde Heilige 
Paulus; Johannes de Doper op linkerluik; Heilige Catherina (linkerluik); detail van de Heilige 
Antonius van Padua en detail van de Heilige Nicolaas van Tolentino (MMA 2,6-12; MMA 2, 13 9-
36; MMA 2, 14 2-28; MMA 2, 15 2-18; MMA 2, 17-19; MMA 2, 22; MMA 6, 16 7-9). Archief 
Ainsworth. Dia’s van handmontages eigen collectie. Ondertekening: Zeer uitgebreide en voor 
Joos van Cleve typerende ondertekening, die werd aangebracht met een droog materiaal. De 
kunstenaar maakte gebruik van horizontale, diagonale en verticale arceringen voor zowel schaduw 
als volume. Ook het element van de witte lijn, zo kenmerkend bij het Reinhold-altaarstuk, werd 
toegepast in dit drieluik (onder meer in de mantel van de Maagd). De krullende haren van Johannes 
de Doper en Johannes de Evangelist zijn met vloeiende, trefzekere en golvende lijnen aangeduid. 
Hoewel de ondertekening grotendeels nauwkeurig werd nagevolgd in verf zijn er tevens enkele 
wijzigingen op te merken. Rechtsboven het hoofd van Christus was bijvoorbeeld een maan 
voorbereid, die werd niet uitgevoerd in verf (deze maan is wel geschilderd op De kruisiging, die werd 
geveild bij Sotheby’s New York). Ook de positie van het hoofd van de stichter werd iets veranderd. 
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Zoals gewoonlijk bij Joos van Cleve werd de man is in de ondertekenfase slechts aangegeven met 
enkele lijnen voor de vorm van het hoofd, de plaatsing van de ogen, neus en mond. Het hoofd was 
lager gepland, en mogelijk was de blikrichting meer naar boven. De ondertekening van het gezicht 
van Catherina is eveneens anders dan de andere figuren. Haar hoofd werd alleen aangeduid met een 
schetsmatige contour voor de vorm van het gezicht, maar indicaties voor neus, ogen en mond 
ontbreken. De donkere mantels van de Heilige Nicolaas van Tolentino en de opdrachtgever, het 
grijsblauwe gewaad van de Heilige Nicolaas van Padua en de blauwe mantel van de heilige onder 
het kruis (beide mogelijk onderschilderd met grijs of zwart) bleven opaak tijdens het onderzoek met 
IRR. De overige partijen waren goed doordringbaar.  
IRR: Onderzocht door Van Asperen de Boer, September 1981. Apparatuur: vAdB. Opnamen: 
AB 309: 4-20. RKD-kunstwerknummer: 951. Ondertekening: Zie onderzoek Ainsworth.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001.  
Röntgen (van het middenpaneel en de luiken): Onderzocht door het museum, datum 
onbekend.  
Literatuur: Ainsworth 1983, afb. 76-79; Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 358 
(ondertekening wordt genoemd, geen afbeeldingen); Hand 2004, cat. 40, p. 137, noemt onderzoek 
met IRR (geen beschrijving, geen afbeelding). 

 
23. Kruisiging 
Atelier, Kruisiging, particuliere verzameling (na veiling Sotheby’s New York, 1993), olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 87,6 x 60,3 cm; Hand 2004, cat. 41, fig. 127.  
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Bruijnen, 20 november 1992. Apparatuur: MMA. Opnamen: 
De gezichten van Maria; Magdalena; Johannes; detail van een gewaad en de gehele Christusfiguur 
(CRUZIF-TIF: S11-S28). Het originele materiaal bevindt zich in het archief van Ainsworth. De 
digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Ondertekening: De ondertekening is 
opgezet met een penseel en een vloeibaar medium. De figuren zijn met vrij dikke contourlijnen vlot 
opgezet. In de gewaden heeft de kunstenaar eveneens arceringen aangebracht. Opmerkelijk, en 
typerend voor Joos van Cleve, zijn de zeer korte gebogen arceringen langs de contourlijnen voor 
plooien. De haren van Johannes zijn aangeduid met gebogen lijntjes.  
Literatuur: Hand maakt melding van de catalogus van Sotheby’s New York van 1993, waarin 
stond vermeld dat de ondertekening van De kruisiging vergelijkbaar is met het drieluik met De 
kruisiging in The Metropolitan Museum of Art in New York (Hand 2004, p. 137). 

 
24. Kruisiging 
Buiten het atelier, Kruisiging, Philadelphia, Philadelphia Museum of Fine Arts, 374. Olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 32,4 x 28,0 cm; Hand 2004, cat. 10.4 (als kopie naar Joos van Cleve, 
mogelijk Bartholomeus Bruyn of diens werkplaatsassistenten). 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Effmann, Luber, 14 januari 2002. Apparatuur: PMFA. Opnamen: Gehele 
schilderij (PMA JC35). Digitale opnames en montages in Philadelphia, Museum of Art en eigen 
collectie. Ondertekening: De compositie in Philadelphia is een kleine variant naar het 
middenpaneel van de triptiek met De kruisiging in Napels. De compositie lijkt in vergelijking met de 
versies in Napels en München in elkaar gedrukt. Het kruis is minder hoog, waardoor de hoofden 
van Maria en Johannes niet op één lijn zijn met Christus’voeten, zoals in Napels en München, maar 
op de hoogte van zijn knieën. Hierdoor is ook de opening in de grot aan de linkerkant van het 
schilderij in het paneel in Philadelphia direct naast het hoofd van de Maagd, terwijl het graf in 
Napels hoger is gesitueerd. Een opmerkelijk aspect dat aan het licht kwam tijdens de bestudering 
met IRR van De kruisiging in Philadelphia is een extra figuur, die in het uiteindelijke schilderij niet 
meer aanwezig is. In de rechter onderhoek van het werk werd in een eerdere verfstadium een 
vrouw met een hoofddoek geschilderd. Ze zit geknield met de handen gevouwen. Hoewel de 
vrouwelijke opdrachtgever niet werd voorbereid in de ondertekenfase, werd zij wel uitgevoerd in 
verf. De ondertekening, bestaande uit schematische en trefzekere contourlijnen (droog materiaal) 
van het gewaad van Johannes loopt door onder de stichtersfiguur. Hieruit kan worden 
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geconcludeerd dat de vrouw waarschijnlijk pas werd toegevoegd, nadat de lay-out van de 
compositie met De kruisiging (bestaande uit Christus, Maria, Magdalena en Johannes) was 
aangebracht. Vervolgens in een latere stadium werd de vrouw overschilderd, waardoor het paneel in 
Philadelphia vandaag de dag De kruisiging toont zonder opdrachtgever. De schilderstoets van het 
overschilderde gedeelte lijkt overeen te komen met de overige partijen Vandaar dat men kan 
concluderen dat de ingreep hoogstwaarschijnlijk eigentijds is. Bovendien is het craquelépatroon 
continu, waardoor een veel latere overschildering kan worden uitgesloten. Waarom de vrouw 
uiteindelijk werd weg geschilderd is onbekend. Wellicht was zij ontevreden met het eindresultaat, 
kon zij de opdracht vanwege financiële problemen niet meer betalen of stierf zij voordat het werk 
kon worden geleverd. Tijdens het onderzoek met IRR bleven de bergpartijen links en rechts van het 
kruis, het donkerblauwe gewaad van de Maagd en het zwarte hesje van Magdalena ondoordringbaar 
met IRR.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16-17 oktober 
2001 (in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Dit schilderijtje is een vrije kopie naar het middenpaneel van de triptiek 
met De kruisiging in Napels.  

 
25. Kruisafneming 
Joos van Cleve en atelier, Kruisafneming, Edinburgh, National Gallery of Scotland, 1252, olieverf op 
paneel. Drieluik: middenpaneel 106,7 x 71,0 cm; zijpanelen (elk) 109,0 x 31,8 cm. Hand 2004, cat. 
42, fig. 56. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Hendrikman, Jansen, Meuwissen, 28 januari 2003. Apparatuur: 
RuG. Opnamen: De volledige figuurgroepen op het linker- en rechterluik; en de wapenschilden in 
de bovenste hoeken. Middenpaneel: volledige figuurgroep (digitaal Leeflang, Hendrikman, Jansen, 
Meuwissen). Digitale opnames en montages in eigen collectie, collectie Faries, RKD; montages: L. 
Stevenson, Edinburgh, National Gallery of Scotland. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details 
in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening van het drieluik is aangebracht met een droog 
materiaal. Het karakter van de ondertekening van het middenpaneel verschilt van die op de luiken. 
De zijpanelen zijn heel schetsmatig opgezet, waarbij de manier van ondertekenen met vlotte 
arceringen in alle richtingen voor schaduw en volume en contourlijnen overeenkomt met het 
andere eigenhandige werk van Joos van Cleve. De beide wapenschilden werden gewijzigd in verf 
(zie hoofdstuk 3). Het middenpaneel is op een meer schematische manier voorbereid. De figuren 
zijn hoofdzakelijk aangeduid met contourlijnen. Desalniettemin werden in tegenstelling tot het 
overgrote deel van de andere onderzochte werken van Joos van Cleve op het middenpaneel van De 
kruisafneming enkele veranderingen aangebracht in verf ten opzichte van de ondertekenfase, die 
wellicht wijzen op de hand van de meester (zie hoofdstuk 3). Ondanks de matige conditie van het 
verfoppervlak van het drieluik, kan worden vastgesteld dat het werk van een zeer hoge kwaliteit is 
geweest en veel overeenkomsten vertoont met het eigenhandige werk van Joos van Cleve. Behalve 
de zwarte gewaden van de stichters werden de verflagen transparant met IRR.  
UV: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, Stevenson, 29 januari 2003 (in het 
restauratielaboratorium van het museum).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 29 januari 2003 (in 
het restauratielaboratorium van het museum).  
Literatuur: Kotkóva 1993, voetnoot 19, p. 95 (de ondertekening wordt enkel genoemd, geen 
afbeelding). 
Overige opmerkingen: De opdrachtgevers Jan Perls en Digna de Herde werden door Lorne 
Campbell geïdentificeerd aan de hand van de wapenschilden (zie Hand 2004, cat. 42, p. 138). 
Tijdens de bestudering van het drieluik met UV, kwamen grote partijen van overschildering aan het 
licht in de bovenste zone van het middenpaneel (de lucht). De figuren op het middenpaneel zijn 
sleets (met name in vergelijking met de figuren op de luiken, deze zijn in een betere conditie).  
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26. Kruisafneming 
Joos van Cleve, Kruisafneming, Philadelphia, Museum of Fine Arts, J 373, olieverf op paneel. 
Rechthoekig liggend: 114,9 x 126,4 cm; Hand 2004, cat. 14, fig. 43. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Faries, 2 juni 1982. Apparatuur: IU.  
IRR: Onderzocht door Faries, Juni 1992. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail van de mantel van 
de Maagd (MF 109: 31a-36a); voet en deel van het gewaad van Johannes (MF 110: 2a-9a); Maria 
met zakdoek (MF 110: 27a-30a); linkerarm van Christus (MF 111: 10-14); hoofd van Nicodemus 
(MF 111: 15-16); Jozef van Arimatea (MF 111: 32). Negatieven en handmontages onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1043. Contactsheets en afdrukken 
archief Ainsworth (Ph 1, 19c 31-36; Ph 1, 20c; Ph 1, 21c-32). Ondertekening: De figuren zijn 
hoofdzakelijk voorbereid met trefzekere contourlijnen in een droog materiaal. De kunstenaar heeft 
de ondertekening wellicht in een tweede stadium overgetrokken, waardoor het uiterlijk van een 
getraceerde ondertekening is ontstaan, terwijl er naar alle waarschijnlijkheid geen doordrukkarton 
bij de vervaardiging werd gebruikt. Hoewel de ondertekening over het algemeen werd nagevolgd in 
verf, zijn er enkele noemenswaardigde wijzigingen. Zo werd de ondertekende wapperende sjaal van 
Jozef van Arimathea, die overeenkomt met het origineel van Rogier van der Weyden, niet 
uitgevoerd in verf (zie hoofdstuk 2).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16-17 oktober 
2001 (in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD.  
Literatuur: Faries in Ainsworth 2001, p. 94, afb. 33 (detail van Jozef van Arimathea en Christus). 
Overige opmerkingen: Dit grote paneel is een vrije kopie naar Rogier van der Weydens 
Kruisafneming in Madrid (Museo del Prado).  

 
27. Bewening, 1524 
Joos van Cleve, Bewening, 1524, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, 803. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 113,5 x 84,2 cm; 
linkerluik 113,5 x 38,4 cm; rechterluik 113,6 x 38,5 cm. Hand 2004, cat. 48, fig. 69. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Sander, voor 1993. Apparatuur: FSK. Opnamen: Zie publicatie Sander 
1993, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut Ondertekening: De ondertekening op het 
middenpaneel en de binnenluiken kon eenvoudig zichtbaar worden gemaakt met IRR en is 
karakteristiek voor Joos van Cleve. De lay-out is zeer gedetailleerd en aangebracht met een droog 
materiaal. De ondertekening vertoont overeenkomsten met de lay-out in de houtsnedenconventie 
(zoals werd toegepast in het Reinhold-altaarstuk) en bevat verschillende elementen, die 
karakteristiek zijn voor Joos van Cleve (zie hoofdstuk 2-3). De kunstenaar maakte in de 
ondertekening gebruik van contourlijnen voor de hoofdvormen en daarbinnen plaatste hij 
diagonale, horizontale en verticale arceringen. De afstand tussen de arceringen, evenals de lengte 
van de lijnen kan variëren. Langs de contour van het lange brokaatgewaad van de Heilige Veronica 
op het linker zijpaneel plaatste de schilder korte gebogen arceringen om het volume van de stof aan 
te duiden. De haren van Johannes zijn aangeduid met korte boogjes en vormen als het ware een 
plukje haar. Dit kapsel is niet uitgevoerd in verf. Op het schilderij heeft Johannes evenals Christus 
namelijk een scheiding in het haar. De hand van Maria, rustend op de linkerschouder van Christus 
is enkel aangeduid met een contourlijn, zoals ook in het eigenhandige paneel met Maria en Kind in 
Wenen en De aanbidding van de koningen in Napels. De schetsmatige lijnen in het aureool op het 
rechter binnenluik is zowel qua ondertekening als manier van weergave in de verflagen gelijk aan de 
visioenen met Magdalena en God de Vader op het San Donato-altaarstuk. In de buitenluiken werd 
geen ondertekening geregistreerd (voor een uitvoerige beschrijving en afbeeldingen, zie Sander 
1993).  
Röntgen: Onderzocht door het museum, voor 1993.  
Literatuur: Sander 1993, pp. 176-203, afb. 102-107 (IRR), afb. 109-110 (röntgen). 
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28. Santa Maria della Pace-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, Santa Maria della Pace-altaarstuk, Parijs, Musée du Louvre, 1996, olieverf 
op paneel. Veelluik: middenpaneel met De bewening 145,0 x 206,0 cm; lunet met De Stigamata van de 
Heilige Franciscus 75,0 x 146,0 cm; predella met Het laatste avondmaal 45,0 x 206,0 cm. Hand 2004, cat. 
73, fig. 72. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door het museum, voor 1990. Apparatuur: PL. Opnamen: Onbekend 
Ondertekening: Summiere beschrijving van de ondertekening in de catalogus van 1991. De 
ondertekening op de panelen komt volgens de auteur overeen met de eigenhandig voorbereide 
werken in de Metropolitan Museum of Art in New York (De kruisiging). Aan de hand van de 
bestudering van de predella met het blote oog en een loep kan dit worden bevestigd. De 
ondertekening is in dit paneel door de verflagen heen goed zichtbaar. De kunstenaar heeft gebruik 
gemaakt van diagonale arceringen voor volume en schaduwpartijen. Van enkele apostelen zijn de 
baarden aangeduid met gebogen lijntjes. In het zelfportret zijn lijnen zichtbaar voor de bovenlip en 
een schetsmatige lijn voor de contour van de kin.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002.                                     
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 46 (IRR wordt genoemd, maar geen afbeelding). 

 
29. Cerezo-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Gran 
Canaria) en Agaeta, Nuestra Señora de la Concepcíon (paneel Maria en Kind), olieverf op paneel. 
Veelluik (5 panelen): gedeelte van het oorspronkelijk middenpaneel met Maria en Kind 130,7 x 69,7 
cm; stichterspanelen (ovaal, elk) 72,0 x 46,0 cm; oorspronkelijke zijpanelen met De Heilige Antonius 
en De stigmata van de Heilige Franciscus (elk) 117,0 x 54,0 cm. Hand 2004, cat. 45A (Heilige Anthonius), 
fig. 130A; 45B (De stigmatie van de Heilige Franciscus), fig. 130B en 46 (Maria en Kind en de twee ovale 
panelen met stichters), fig. 131. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Godoy y Barasso, datum onbekend. Opnamen: Geheel van het paneel met 
Maria en Kind (door de grote afstand is er op deze opname weinig ondertekening te zien); geheel van 
het ovale paneel met de opdrachtgever en zonen; detail van het zwijn van de Heilige Antonius; 
detail met de hand van de Maagd; detail van het gezicht van de Maagd; detail met het gezicht van 
Anton Cerezo en zijn zoon; detail van het gezicht van echtgenote van de stichter; detail van het 
kruis van Antonius; detail van het gezicht van Antonius; detail van het gezicht en de handen van 
Franciscus; detail met het Christuskind; detail van het gewaad van de Maagd; voet van Franciscus; 
bijbel van Franciscus; detail van de geldbuidel van de zoon; handen van stichteres; detail hand van 
de Maagd en de voeten van Christus. Negatieven en afdrukken in archief Godoy y Barasso. Tevens 
afdrukken in eigen collectie (met dank aan Godoy y Barasso en Scailliérez). Ondertekening: De 
vijf losse panelen zijn door één hand voorbereid. De ondertekening is zeer uitgebreid en 
schetsmatig en werd aangebracht met een droog materiaal. De kunstenaar, Joos van Cleve, maakte 
gebruik van contourlijnen en arceringen in verschillende richting voor schaduw en volume. De 
ondertekening is typerend voor het eigenhandig ondertekende werk van Joos van Cleve (voor 
uitgebreide beschrijving, zie hoofdstuk 3).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Godoy y Barasso, Van Harten, 8 oktober 2003. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Literatuur: Hand noemt het onderzoek met IR in de catalogusnotitie van het Cerezo-altaarstuk en 
geeft een korte beschrijving van de ondertekening en benadrukt eveneens de gelijkenis met andere 
werken die door Joos van Cleve en zijn atelier zijn vervaardigd (Hand 2004, p. 142). 
Overige opmerkingen: Alle panelen werden gefotografeerd en bestudeerd met het blote oog en 
loep in de Nuestra Señora de la Concepcíon, omdat de Ermita de Nuestra Señora de las Nieves was 
gesloten in verband met restauratiewerkzaamheden. Hierdoor was een nauwkeurige bestudering 
zeer goed mogelijk. Ondanks de matige conditie kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve veel 
aandacht heeft besteed aan de uitvoering van het altaarstuk. Mijn dank gaat uit naar John Hand en 
Cécile Scailliérez, die mij beiden wezen op het belang van het Cerezo-altaarstuk.  
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30. Getroonde Maria en Kind met Jozef 
Atelier, Getroonde Maria en Kind met Jozef, particuliere collectie (geveild bij kunsthandel Koller, Zürich, 
maart 1998), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 105,0 x 71,0 cm; zijpanelen (elk) 105,0 x 
31,0 cm. Niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 12 juli 1999. Apparatuur: MMA. Opnamen: Heilige Catherina 
(linker binnenluik; TRIPTYCH-LEFTIN: S11-S62), Heilige Barbara (rechter binnenluik; 
TRIPTYCH-RIGHTIN: S11-S63), details van beide putti (middenpaneel; TRIPTYCH-PUTTI: 
PUTTO_LT.tif, PUTTO_RT.tif), detail van ornament (boven aan middenpaneel; TRIPTYCH-
PUTTI: ORNAM.tif), Maria en Kind met Jozef (middenpaneel; TRIPTYCH: S11-S53), Man van 
Smarten (linker buitenluik; TRIPTYCH-LEFT OUT: S11, S21, S31), stichter (rechter buitenluik; 
TRIPTYCH-RIGHTOUT: S11-S12). Digitale opnames archief Ainsworth, tevens digitale opnames 
en montages archief van Leeflang Overig beeldmateriaal: Kleurenafbeelding van het gehele 
drieluik in geopende en gesloten toestand eigen collectie (copyright kunsthandel Koller, Zürich). 
Ondertekening: De ondertekening van het middenpaneel en de binnenluiken is gemaakt met een 
droog materiaal. Met name de ondertekening op de luiken met de Heilige Barbara en de Heilige 
Catherina vertoont een vlotte opzet, die typerend lijkt voor Joos van Cleve. De kunstenaar heeft 
gebruik gemaakt van arceringen in verschillende richtingen voor zowel schaduw als volume. De 
Heilige Barbara op het rechter binnenluik had in de ondertekenfase een ketting met daaraan een 
hanger om haar hals, die niet werd uitgevoerd in verf. Ook in het gewaad van de Heilige Catherina 
vonden enkele kleine veranderingen (met name verschuivingen van contouren) plaats. Opmerkelijk 
is dat ook het landschap op de binnenluiken is voorbereid in de ondertekening. De manier van 
ondertekenen van deze achtergrond komt overeen met de triptiek met De kruisiging in Napels. De 
ornamenten en de putti op het middenpaneel zijn eveneens zeer vlot opgezet. De buitenluiken met 
aan de rechterkant de opdrachtgever en aan de linkerkant de man van smarten zijn niet voorbereid 
in de ondertekenfase. De donkere mantel van de opdrachtgever bleef opaak in IRR. De schaduwen 
in het lichaam van Christus op het linker buitenluik werden mogelijk ondergemodelleerd met grijs, 
aangezien deze partijen minder goed doordringbaar zijn in IRR. Ook de groene mantels van de 
heiligen op de binnenluiken werden mogelijk met grijs onderschilderd in de schaduwpartijen.  
Overige opmerkingen: Hoewel de ondertekening, met name die van de binnenluiken, veel 
overeenkomsten vertoont met het eigenhandig voorbereidde werk van de kunstenaar, betreft het 
hier mogelijk een werk van een latere assistent van Joos van Cleve, die de werkwijze van zijn 
meester zeer goed kon navolgen.  

 
31. Altaarstuk met De getroonde Maria en Kind 
Joos van Cleve, Altaarstuk met De getroonde Maria en Kind, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 938. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 
94,4 x 70,0 cm; zijpanelen (elk) 94,5 x 30,0 cm. Hand 2004, cat. 72, fig. 81. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 22 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Groot 
blok met Maria en Kind met Jozef aan de linkerzijde en engel aan de rechterzijde; rechteronderhoek 
van het middenpaneel met de niet uitgevoerde kruik; details van de zuilen op het middenpaneel; 
vrouwelijke opdrachtgever en de heilige op rechterluik; opdrachtgever en heilige op het linkerluik; 
detail met de handen van de stichter; hondje (IRR MA VK 1, 7 15-36; VK 1, 8-10; VK 2, 1 3-6; 
ASBL 1, 8 18-21, 26, 27l ASBL 1, 9 0-3; ASBL2, 19 9). Originele negatieven en handmontages in 
archief Ainsworth. Dia’s van handmontages van het middenpaneel (blok met Maria en Kind met 
Jozef en engel) eigen collectie. Ondertekening: De door Joos van Cleve uitgevoerde 
ondertekening werd aangebracht met een droog materiaal, is heel schetsmatig en wat betreft het 
karakter ervan goed vergelijkbaar met onder meer het paneel met Maria en slapend Kind in Praag. 
Maria met Kind en de engel werden op het middenpaneel van de triptiek in Wenen enigszins 
rommelig opgezet en niet nauwkeurig nagevolgd in verf. De ondertekening voor Jozef is echter wel 
vrij nauwkeurig voorbereid (en werd ook nagevolgd in verf). Zijn rechterhand en de linkerhand van 
de Maagd zijn enkel ondertekend met contourlijnen (Maria’s hand is vergelijkbaar met Maria’s hand 
op het paneel met Maria en Kind in Wenen en de hand van de Heilige Stefanus op het rechter 
binnenluik van het San Donato-altaarstuk in Genua). De opdrachtgevers op de luiken in Wenen 
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zijn minimaal ondertekend. Slechts met enkele lijnen is de contour van het gezicht en de indicatie 
voor neus, mond en ogen aangegeven. De heiligen hebben in tegenstelling tot de stichters ook in 
het gezicht een meer uitvoerige binnentekening. In grote delen van het drieluik lijkt te kunstenaar 
tijdens het aanbrengen van de ondertekening op zoek te zijn geweest naar de juiste verhoudingen 
en compositie. Dit is zeer opmerkelijk omdat in de meest werken, toegeschreven aan Joos van 
Cleve, die werden onderzocht met IRR de ondertekening trefzeker werd aangebracht (met 
nauwelijks wijzigingen) en nauwkeurig werd nagevolgd in verf. Tijdens het onderzoek met IRR 
werden de meeste kleuren transparant. Het hoedje van Jozef bleef echter opaak, evenals de donkere 
mantel van de stichter en de zwarte kraag van de stichteres.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Op de buitenluiken zijn de Heilige Sebastiaan (links) en de Heilige 
Christoffel (rechts) in grisaille geschilderd. De stichters zijn niet geïdentificeerd. Op de bidbankjes 
zijn echter wel de huismerken van de geportretteerde figuren geschilderd.  

 
32. Johannes op Patmos 
Joos van Cleve, Johannes op Patmos, Ann Arbor, University of Michigan Museum of Art, 1958/2.77, 
olieverf op paneel. Vierkant. 71,8 x 70,3; Hand 2004, cat. 56, fig. 83. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeniger, 12 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Blok 
met het landschap aan de linkerkant van de compositie (MF 354, 18-355, 7a); visioen van Maria en 
Kind (MF 354, 16-17); detail van de lucht en een gedeelte van de boom (MF 354, 10-15); Johannes 
(MF 352, 26a-354, 8); detail van Johannes’ gezicht (MF 354, 9). Originele negatieven en 
handmontages onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1313. Overig 
beeldmateriaal: Zwartwit foto van het geheel en enkele details in collectie Faries, RKD. 
Gedigitaliseerde materiaal in eigen collectie. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met 
een droog materiaal, is met name in de figuur zeer uitvoerig en schetsmatig voorbereid met 
contourlijnen en arceringen in verschillende richting (geen kruisarceringen). De ondertekening sluit 
nauw aan bij het eigenhandige werk van Joos van Cleve. Ook het landschap is in dit werk 
voorbereid (hetzij minder uitvoerig dan de heilige) met vlotte zigzaglijnen. De boomtakken aan de 
rechterzijde van de compositie werden aangeduid met losse gebogen lijnen en waren in de 
ondertekenfase meer nadrukkelijk aanwezig (en hingen verder over, naar links). Het visioen van 
Maria en Kind is in de ondertekening aangeduid met een vlotte ovaal voor de aureool (zie ook het 
San Donato-altaarstuk); Maria en Kind zijn niet ondertekend. Met uitzondering van de 
donkergroene partijen in het landschap (deze waren slechts gedeeltelijk doordringbaar) konden de 
verflagen eenvoudig worden doordrongen met IRR. De lange ondertekende arceringen in de 
schaduwpartijen van Johannes’ gewaad zijn tevens met het blote oog door de verflagen heen 
zichtbaar.  
Overige opmerkingen: Het landschap speelt een belangrijke rol op het schilderij; is zeer 
gedetailleerd geschilderd en vertoont veel overeenkomsten met het paneel met De kruisiging in 
Boston.  

 
33. Annunciatie 
Joos van Cleve, Annunciatie, New York, Metropolitan Museum of Art, 32.100.60. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 86,4 
x 80,0 cm; Hand 2004, cat. 58, fig. 84. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1981. Apparatuur: MMA. Opnamen: De gehele engel; Maria 
(vanaf haar middel) en een detail van de bovenkant van de staf (MMA 2, 1-5). Originele negatieven 
en handmontages archief Ainsworth. Kleinbeelddia’s van handmontages in eigen collectie. 
Ondertekening: Zeer gedetailleerde ondertekening die werd aangebracht met een droog materiaal. 
De hoofdvormen werden aangeduid met contourlijnen en de schaduwpartijen en het volume met 
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arceringen in verschillende richtingen. De ondertekening vertoont alle kenmerkende elementen van 
een ondertekening uitgevoerd door Joos van Cleve. De haren van zowel de Maagd als de engel zijn 
aangeduid met golvende lijnen. Maria’s handen met lange slanke vingers (zeer kenmerkend voor 
Joos van Cleve), zijn enkel aangegeven met contourlijnen. In de gewaden heeft de kunstenaar 
gebruik gemaakt van diagonale arceringen voor hoofdzakelijk schaduw. In het midden en net rechts 
van het midden van Maria’s jurk werden tevens zogenaamde witte lijnen gesuggeerd door het 
plaatsten van twee parallele lijnen voor een opstaande plooi. De contourlijnen eindigen soms 
hoekig. In het gewaad van de engel (in de rechterarm) werd een kleuraanduiding (‘wp’ mogelijk 
voor wit purper) geregistreerd. In de gezichten is minder ondertekening (moeilijker te registeren, 
waardoor in het IRR-beeld de ondertekening lijkt te zijn aangebracht met lijnen in een lichtere 
grijstint) aanwezig dan in de kledij. Van Cleve lijkt hier rekening te hebben gehouden met de 
transparantie van de overliggende verflagen. Het raamkozijn achter de engel en het onderste luikje 
zijn ondoordringbaar met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 (op zaal).  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Literatuur: Ainsworth 1983, afb. 81-83. 
  

 
34. Laatste oordeel 
Joos van Cleve en atelier, Laatste oordeel, New York, Metropolitan Museum of Art, 40.174.1. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
123,8 x 86,4 cm; Hand 2004, cat. 113, fig. 161. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1981. Apparatuur: MMA. Ondertekening: De aanwezige 
ondertekening was door de dikke en vergeelde vernislaag zeer moeilijk te registeren.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 (op zaal).  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Overige opmerkingen: Zoals Hand opmerkt in zijn catalogusnotitie bevond Het laatste oordeel zich 
lange tijd in het depot, waardoor het slechts zelden werd opgenomen in de literatuur. Hand spreekt 
zijn twijfels uit over de toeschrijving aan Joos van Cleve. Mijns inziens is er echter wel sprake van 
een werk van de hand van Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers.  

 
35. Laatste avondmaal 
Buiten het atelier, Laatste avondmaal, Teramo, Museo e Pinacoteca Civica, 25, 1996. Olieverf op 
doek. Rechthoekig liggend (predella). 41,0 x 212,0 cm; Hand 2004, cat. 73.3. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Galassi, Januari 2003. Apparatuur: UG. Ondertekening: Zowel met IRR 
als met het blote oog was er geen ondertekening zichtbaar. Wellicht is er grijze tussenlaag 
aangebracht.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 17 maart 2003. Overig beeldmateriaal: Enkele 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie.  
Overige opmerkingen: Waarschijnlijk is dit werk een kopie door een Italiaanse kunstenaar naar 
Joos van Cleves predella van het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs. Het laatste avondmaal 
werd bestudeerd in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova in het Palazzo Spinola in Genua.  

 
36. Stigmata van de Heilige Franciscus 
Buiten het atelier, Stigmata van de Heilige Franciscus, San Francisco, Fine Arts Museums of San 
Francisco, 54.34, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 41,9 x 30,2 cm; Hand 2004, cat. 73.2.  
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 20 maart 1989. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail van de 
Heilige Franciscus en deel van het omringende landschap (SF 1, 1 17-30; ASBL 3, 3 15-26; ASBL 3, 
11 28-34). Archief van Ainsworth. Ondertekening: Uitgebreide en vlot opgezette ondertekening, 
die werd aangebracht met een droog materiaal. Opmerkelijk is dat tevens het achtergrondlandschap 
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uitvoerig is voorbereid. Op basis van het beschikbare materiaal is het onmogelijk iets te zeggen over 
de doordringbaarheid van de verflagen.  

 
 

DEVOTIEPANELEN (EN KOPIEREEKSEN) 

37. Christus staand op globe 
Joos van Cleve, Christus staand op globe, Madrid, Thyssen-Bornemisza Collectie, 1975.6, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 37,0 x 26,0 cm; Hand 2004, cat. 38, fig. 47. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 26 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: Er zijn enkele ondertekende contourlijnen zichtbaar met het blote oog in het 
lichaam van Christus (mogelijk aangebracht met een droog materiaal). De linkerarm werd 
waarschijnlijk iets hoger voorbereid dan dat deze uiteindelijk werd uitgevoerd.  

 
38. Rust tijdens de vlucht naar Egypte 
Joos van Cleve, Rust tijdens de vlucht naar Egypte, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, 2928, olieverf op paneel. Rechthoekig liggend. 54,0 x 67,5 cm; Hand 2004, cat. 11, fig. 
32. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van Maria en Kind (MF 1472: 26-33); knapzak en mand (MF 1472: 22-24); detail 
van grond (MF 1472: 21); detail van het gewaad van de Maagd (MF 1472: 34-36, 1473: 1-2). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 2087. Digitale opnames en montages tevens in eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk te registeren 
getraceerde ondertekening (in een droog materiaal) voor Maria en Kind. De figuren zijn voorbereid 
met contourlijnen die op sommige plekken zijn onderbroken. Ook in het landschap zijn enkele 
ondertekende lijnen waarneembaar, die echter minder schematisch van karakter zijn. Het landschap 
en de knapzak werden niet voorbereid door middel van een karton. De ondertekening van de 
knapzak is los van karakter en werd in verf tevens van positie veranderd. In plaats van de twee 
delen van de zak aan de onderzijde van de stok, lag in de ondertekenfase het rechterdeel boven de 
stok. Zowel in het landschap als in de rode mantel van de Maagd werd in de donkere 
(schaduw)partijen mogelijk zwarte verf toegevoegd. Deze delen registeren zijn slechts gedeeltelijk 
doordringbaar in IRR.  
Röntgen: Onderzocht door KIK, Brussel, datum onbekend.  
Overige opmerkingen: Het paneel werd op zaal onderzocht en bevond zich achter glas. 
Bovendien is het vernis van het schilderij sterk vergeeld.  

 
39. Rust tijdens de vlucht naar Egypte 
Atelier, Rust tijdens de vlucht naar Egypte, München, Alte Pinakothek, WAF 154 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 60,7 
x 46,0 cm; Hand 2004, cat. 11.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Schawe, 2002. Apparatuur: MAP. Opnamen: Detail met Maria en Kind 
(MAP 2002-460-25, 26). Originele negatieven en fotoafdrukken in het archief van München, Alte 
Pinakothek. Fotoafdrukken en gedigitaliseerde opnames en montage in het archief van Leeflang. 
Ondertekening: De ondertekening is zeer moeilijk te registeren. Of dit te maken heeft met de 
dikte van de verflagen, het ondertekenmateriaal of het bereik van de IRR-camera is onbekend. In 
het gezicht en gewaad van de Maagd zijn enkele fijne contourlijnen zichtbaar (mogelijk in een droog 
materiaal), die wellicht tot stand zijn gekomen door middel van een traceerkarton. Daarnaast zijn er 
tevens enkele korte arceringen aangebracht langs de plooien in Maria’s jurk (in Maria’s knie, onder 
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het Christuskind en onder de linkerelleboog van de Maagd). De contourlijnen van de Maagd en 
haar Kind komen op de tracering op transparant folie overeen met de figuren op het paneel met 
dezelfde compositie in Brussel.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 11 juni 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Dit paneel kan op basis van stijl worden geplaatst in het groepje 
schilderijen toegeschreven aan Imitator A.  

 
40. Maria en Kind in bloemenkrans  
Buiten het atelier, Maria en Kind in bloemenkrans (naar De  Heilige Familie), Aken, Suermondt-Ludwig 
Museum, GK 0875, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 120,0 x 90,0 cm; Hand noemt dit werk 
als opmerkelijke kopie naar De Heilige Familie in Londen (Hand 2004, cat. 33, p. 132). 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, 28 mei 2003. Apparatuur: SLM. Opnamen: Gezicht van 
de Maagd (ML 11: 27a-34a), gezicht van Christus (ML 11: 35a-36a); detail van de bloemen (ML 11: 
22a-26a), detail met striking (ML 11: 20a-21a). Originele negatieven en gedigitaliseerd materiaal in 
het archief van Leeflang, digitale opnames en montages tevens onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie. Ondertekening: Mogelijk door de aanwezigheid van een grijze tussenlaag, die in de IRR-
opnames zichtbaar is als brede kwaststreken, is de eventueel aangebrachte ondertekening niet 
zichtbaar. De bloemkrans lijkt te zijn geschilderd door dezelfde hand als de figuren.  
Overige opmerkingen: Hoewel dit paneel met zekerheid buiten het atelier werd vervaardigd in de 
omgeving van Daniël Seghers is het interessant bij de bestudering van de navolging van de 
composities van Joos van Cleve.  

 
41. Heilige Familie 
Atelier, Heilige Familie (type B), Chicago, Art Institute of Chicago (Mr. en Mr. Martin A. Ryerson 
Collectie), 1933.1038. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 48,2 x 36,4 cm; Hand 2004, cat. 33.11. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 1 november 1984. Apparatuur: IU. Collectie Faries, RKD 
Ondertekening: Tijdens het onderzoek met IRR werden enkele hele fijne ondertekende lijnen 
zichtbaar in het rode gewaad van de Maagd. Er werden geen ponsiefpunten of lijnen die tot stand 
zijn gekomen door middel van een traceerkarton geregistreerd. Desalniettemin lijkt het gebruik van 
karton zeer aannemelijk op basis van traceringen op folie van foto’s op schaal. Mogelijk is er een 
lichtgrijze tussenlaag aangebracht.  
Tracering op transparant folie: Onderzocht door Wolff, 2006. Chicago, Art Institute en digitaal 
in eigen collectie. Literatuur: verwachte bestandscatalogus Chicago, Art Institute (Wolff). 
  

 
42. Heilige Familie 
Atelier, Heilige Familie, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 1909 UUU, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 41,0 x 30,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 2 december 2002. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Het gehele schilderij werd gedocumenteerd (digitaal Leeflang, Meuwissen). Digitale opnames en 
montages aanwezig in het archief van Faries, RKD en het archief van Leeflang. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De compositie werd vrij 
ondertekend met een droog materiaal, maar is niet erg uitvoerig. Opvallend zijn de ondertekende 
bril van Jozef en de boom aan de linkerkant, die niet zijn uitgevoerd in verf, maar wel aanwezig zijn 
op andere versies.  
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Overige opmerkingen: Het werk verkeert in een slechte conditie, maar werd hoogstwaarschijnlijk 
wel in het atelier vervaardigd (imitator A?).  

 
43. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type A), Helsinki, Konstmuseet Sinebrychoff, 1739. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 44,0 x 30,5 cm; Hand 2004, 
cat. 32.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 15 augustus 2004 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Neen (enkel digitale snapshots). Ondertekening: Met het blote oog zijn enkele 
contourlijntjes van de ondertekening zichtbaar in de handen van de Maagd en langs haar 
voorhoofd. Ook de krullende lok haar van Maria werd voorbereid. Wellicht werd de ondertekening 
nauwkeurig nagevolgd in verf.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton.  

 

44. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), Houston, Museum of Fine Arts (Edith A. en Percy S. Straus 
Collection), 44.528. Olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 46,0 x 35,2 cm; Hand 2004, cat. 33.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 26 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Gezicht van Jozef 
(MF 392: 2-7); Christus (MF 392: 8-393: 12); detail van het gewaad van de Maagd (MF 393: 13-19); 
gezicht van de Maagd (MF 393: 20-27); detail met de neus van Maria (MF 393: 28); detail 
rechterhand van Maagd (MF 393: 29-394: 3). Overige opnames: MF 395:1-30 Originele negatieven 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknumer: 1608. Gedigitaliseerde 
negatieven en montages in eigen collectie en tevens het archief van Faries, RKD. Overig 
beeldmateriaal: Zwartwit foto van het geheel en de corresponderende details van het onderzoek 
met IRR in collectie Faries, RKD (gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie; MF 400: 24-30). 
Overzichtsfoto in kleur (© Houston, Museum of Fine Arts) in eigen collectie (met dank aan 
Suzanne Harleman). Ondertekening: De compositie is tot stand gekomen door middel van een 
doorgeprikt karton. De puntjes zijn echter wel verbonden.  
Literatuur: Leeflang 2003b, afb. 1 (detail van hand van de Maagd); Faries 2003, p. 29, afb. 9 
(Christus). 
  

 
45. Heilige Familie 
Joos van Cleve, Heilige Familie, Londen, National Gallery, NG 2603. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 49,0 x 36,5; Hand 2004, cat. 
33, fig. 54. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 17 september 1984. Apparatuur: Grundig, 
Hamamatsu N214 Vidicon; film TRI X. Ondertekening: De houding van het Kind was in de 
ondertekenfase meer overeenkomstig met archetype B, waarbij Christus in een gebogen houding 
ligt (zie hoofdstuk 4).  
IR: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, 1946. 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 24 februari 2005. Ondertekening: 
De ondertekening is met het blote oog zichtbaar, onder meer in de kin van het Christuskind en 
langs de contour van de transparante hoofddoek van de Maagd. De wijziging in de houding van 
Christus en Maria’s hand, in verf, is eveneens waarneembaar met het blote oog. Op basis van 
traceringen op folie van foto’s op schaal, kan worden verondersteld dat de compositie werd 
overgebracht met behulp van een karton. Literatuur: Zowel Ainsworth als Hand noemen het 
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onderzoek met IRR (Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250; Hand 2004, cat. 22, p. 
132). Overige opmerkingen: De gegevens inzake de ondertekening zijn gebaseerd op de 
beschrijving in Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250 en de bestudering van het 
paneel met het blote oog en loep. Op de IR-foto van het paneel was de genoemde verandering in 
de houding van het Christuskind niet tot nauwelijks te zien (archief Ainsworth, New York).  

 
46. Heilig Familie  
Joos van Cleve, Heilig Familie (type A), New York, Metropolitan Museum of Art (M. Friedsam- 
Collectie), 32.100.57. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 42,5 x 31,8 cm; Hand 2004, cat. 32, fig. 51. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Ondertekening: Zowel met het 
blote oog als tijdens het onderzoek met IRR was geen ondertekening zichtbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 (op zaal).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton.   

 
47. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type B), New York, Metropolitan Museum of Art (Blumenthal-Collectie), 
41.190.19. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 51,8 x 37,1 cm; Hand cat. 33.10. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Opnamen: Gehele paneel (IRR 
MA, 2 23-24). Archief van Ainsworth. Kleinbeelddia’s van handmontages (Leeflang) in eigen 
collectie. Ondertekening: Langs de contouren van de figuren zijn duidelijke puntjes van het 
gebruik van een doorgeprikt karton zichtbaar. Met uitzondering van haar linkerhand met de kersen 
is Maria volledig in puntjes overgebracht. De hand is voorbereid met grove contourlijnen en was in 
de fase van de ondertekening iets groter dan dat hij werd uitgevoerd in verf. De omringende 
elementen, zoals de sinaasappel, het mes, de vaas en de bovenrand van de tafel zijn geponseerd; de 
bloemen niet. In het gewaad van de Maagd zijn enkele losse arceringen aangebracht en ook de 
lijntjes voor het haar van Christus werden niet overgebracht door middel van een karton. De 
punten voor de contouren van het lichaam van Christus werden in een tweede fase verbonden 
(zoals ook in de versie in Houston).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 
(in restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de 
vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), 
RKD.  
Literatuur: Ainsworth 1983, afb. 85. 
  

 
48. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), New York, Metropolitan Museum of Art (Robert Lehman 
Collectie), 1975.1.117. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 55,4 x 37,0 cm; Hand 2004, cat. 33.7. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Ondertekening: Zowel met IRR als 
met het blote oog was er geen ondertekening zichtbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton.   
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49. Heilige Familie 
Joos van Cleve en atelier, Heilige Familie (type D), particuliere collectie (Italië), geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 72,0 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 63.2, als 
in de collectie: Rome, Palazzo Odescalichi. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi (eveneens aanwezig Elizabeth Walmsley), 10 maart 2003. 
Apparatuur: UG. Opnamen: Detail van Christus (ML 4: 30-35); gezicht van Jozef (ML 4: 23-29); 
gezicht van Maria (ML 4: 1-22, ML 5: 32-36); details gewaad Maagd (ML 5: 21-31); klosjes garen 
(ML 5: 19-20). Origineel en gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie, gedigitaliseerde opnames en 
montages onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met een droog materiaal, 
bestaat met name uit contourlijnen die slechts op enkele plekken waarneembaar zijn. Dit is mogelijk 
te verklaren aan de hand van de nauwkeurige navolging van de ondertekening in verf. Enkel daar 
waar de geschilderde contourlijnen iets afwijken van de ondertekende lijnen zijn deze zichtbaar. 
Naast de contourlijnen, die mogelijk het gevolg zijn van het gebruik van een traceerkarton, bracht 
de kunstenaar enkele arceringen aan in het gewaad van de Maagd. De geschilderde klosjes garen op 
de voorgrond werden van positie veranderd in vergelijking met de ondertekening. Met uitzondering 
van de zwarte hoed van Jozef werden alle kleuren transparant tijdens het onderzoek met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003.  
Overige opmerkingen: Het paneel werd onderzocht in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova in 
het Palazzo Spinola in Genua.  

 
50. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), Sint-Petersburg, Hermitage, GE 411. Olieverf op doek. Rechthoekig 
staand: 42,5 x 31,5 cm; Hand 2004, cat. 33.2. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 16 april 2004. Ondertekening: Er is met het blote oog 
nauwelijks ondertekening zichtbaar. Wellicht is aan de rechterzijde van het gezicht van de Maagd 
een voorbereide contourlijn aanwezig.                                                                                    
Overige opmerkingen: Het onderzoek met traceringen op transparant folie van foto’s op schaal 
wees uit dat er zeer waarschijnlijk gebruik is gemaakt van een karton om deze voorstelling te 
reproduceren. Het schilderij werd bestudeerd in de tentoonstelling Liefde uit de Hermitage, 
Amsterdam, Nieuwe Kerk.  

 
51. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), Wenen, Gemäldegalerie der Akademie der Bildende Künste, 556, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 53,0 x 39,5 cm; Hand 2004, cat. 33.6. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 2 december 2003 (op zaal). 
Ondertekening: De ondertekening bestaat uit contourlijnen en is zeer goed waarneembaar met het 
blote oog; met name in het lichaam van Christus en de handen en het gezicht van de Maagd. 
Maria’s neusgat werd iets hoger en kleiner voorbereid. Onder haar lip is een horizontaal lijntje 
zichtbaar die het holle gedeelte boven de kin aanduid. De rechterduim van de Maagd werd iets 
hoger voorbereid in de fase van de ondertekening dan dat deze uiteindelijk werd uitgevoerd. In 
Maria’s gezicht zijn enkele ondertekende krullen van het haar zichtbaar die niet zijn gerealiseerd in 
verf. Het onderzoek met traceringen op transparant folie wees uit dat er zeer waarschijnlijk gebruik 
is gemaakt van een karton om deze voorstelling te reproduceren.   

 
52. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Kansas City, Nelson-Atkins Museum, 31-115. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 22,7 
x 18,4 cm; Hand 2004, cat. 6.5. 
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Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 19 oktober 1984. Apparatuur: IU. Ondertekening: De 
ondertekening is zeer moeilijk zichtbaar te maken met behulp van IRR. Wellicht hele fijne lijntjes in 
de kin van Christus en op de borst van Maria (gegevens zijn gebaseerd op onderzoeksrapport).  
UV: Onderzocht door het museum, voor 2005.  
Literatuur: Coll. cat. Kansas 2005, p. 272 (onderzoek met IRR wordt genoemd, geen afbeelding). 
Overige opmerkingen: Het paneel heeft zijn oorspronkelijke dikte behouden en is maar liefst 4,0 
cm dik. Aan de achterzijde is de drager aan alle zijden afgeschuind. Aan de voorzijde is het paneel 
tot aan de randen gegrondeerd; er is geen onbeschilderde rand of baard. Opmerkelijk is de 
ingekraste lijn in de witte grondering aan de linker-, rechter- en bovenzijde (0,3 cm van de rand). 
Deze is mogelijk een indicatie voor de afkadering van de te schilderen compositie.  

 
53. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Madrid, Museo del Prado, 2655, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 60,0 x 47,0 cm; Hand 2004, cat. 71.4. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
  

 
54. Maria en Kind 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind, Madrid, Theotokópoulos, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 46,0 x 33,5 cm; Hand 2004, cat. 59.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ray Art Rayxart Investigation S.L, Madrid, 2005. Apparatuur: Ray Art 
Rayxart. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details (digitaal en afdrukken) eigen collectie, 
kunsthandel Theotokópoulos, Madrid en archief Van den Brink. Ondertekening: Onder de 
voorstelling van Maria en Kind bevindt zich een gedeeltelijk geschilderd portret van een man. De 
hoed (mogelijk zwart, waardoor opaak), neus en ogen zijn geschilderd. De mantel is met enkele 
schetsmatige lijnen voorbereid, maar werd nog niet geschilderd. Op de voorgrond van het portret 
ligt een opengeslagen boek. Wellicht was de eerste verflaag (de fase van de onderschildering) van dit 
boek al aangebracht. In de rechteronderhoek is een sinaasappel voorbereid in de fase van de 
ondertekening, die tevens is uitgevoerd in verf en aanwezig is in de voorstelling met Maria en Kind. 
Deze sinaasappel had waarschijnlijk ook een plaats moeten hebben op het portret, aangezien dit 
deel van de compositie (het onderste gedeelte) met het portret niet werd weggeschilderd door een 
middel van een extra tussenlaag. De brede kwaststreken van deze waarschijnlijk witte (of een 
lichtgrijze) tussenlaag is met name goed zichtbaar in het midden en de bovenste helf van het 
schilderij. Voor de figuren van Maria en Kind kon geen ondertekening worden geregistreerd.  
Röntgen: Onderzocht door Ray Art Rayxart Investigation S.L, Madrid, 2005.  
IRR: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, Jiménez, 23 mei 2005. Apparatuur: Camera 
Micro IR 10, R and C Scientifica S.r.l. 
Overige opmerkingen: Het schilderij is een kleine variant naar de Linsky-Madonna in New York. 
Het paneel in Madrid bevindt zich in de oorspronkelijke lijst (afmetingen incl. lijst: 55 x 43 cm.). 
Tevens is op het schilderij een monogram aangebracht, de letters vB (op de rand van het bord met 
druiven). Het gedeeltelijk geschilderde portret van een man is niet goed zichtbaar in de 
röntgenopname. Enkel de zwarte hoed wordt geregistreerd; de overige geschilderde onderdelen 
(neus, ogen en boek) worden transparant. Het schilderij in Madrid komt zowel qua stijl, compositie 
als afmetingen overeen met het paneel (bestaande uit twee verticale planken met verticale 
nerfrichting) in Alcázar de Colón in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek, onderzocht met 
blote oog door Leeflang, Van Harten, 10 april 2007). Dit werk, dat zich bevindt in het slaapvertrek 
van Maria de Toledo, de echtgenote van Diego, de zoon van Christoffel Columbus, wordt niet 
genoemd door Hand of Bermejo 1991.  
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55. Maria en Kind (Linsky-Madonna) 
Joos van Cleve, Maria en Kind (Linsky-Madonna), New York, Metropolitan Museum of Art, 
1982.60.47. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 72,1 x 54,0; Hand 2004, cat. 59, fig. 138 en op p. 110 een detail van de fruitschaal. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Sawyer, maart 1993. Apparatuur: MMA. Opnamen: Maria en 
Kind met fruitschaal op de voorgrond (eigenlijk het gehele schilderij zonder het 
achtergrondlandschap); MMA 2, 25; MMA 2, 26; MMA 2, 27 2-18). Originele negatieven en 
handmontages archief Ainsworth, dia’s van handmontages in eigen collectie. Ondertekening: Zeer 
uitvoerige en voor Joos van Cleve typerende eigenhandige ondertekening, aangebracht met een 
droog materiaal. De kunstenaar heeft gebruik gemaakt van arceringen in verschillende richtingen 
voor zowel schaduw als volume (geen kruisarceringen). In de mouwomslagen van bruine bont zijn 
korte gebogen parallelle lijntjes geplaatst in de vorm van de mouw. Daarbij bracht hij contourlijnen 
aan voor de hoofdvormen. De linkerhand van de Maagd is enkel aangeduid met een contourlijn 
(zeer kenmerkend voor Joos van Cleve). In haar rechterhand zijn tevens enkele korte lijntjes 
aangebracht voor de knokkels. In het gezicht van Maria en Kind en het bovenlichaam van Christus 
is de ondertekening minder nadrukkelijk aanwezig, alsof de kunstenaar rekening hield met de 
transparantie van de overliggende verflagen. Naast de fruitschaal op de voorgrond was een 
sinaasappel of citroen gepland die niet werd uitgevoerd. De geschilderde sinaasappel met mes aan 
de rechterkant werd daarentegen niet gepland in de fase van de ondertekening. Verder werd de 
ondertekenfase nauwkeurig nagevolgd in verf. Alle kleuren waren goed doordringbaar met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Literatuur: Hand noemt het onderzoek met IRR (ondertekening zichtbaar in figuren en het 
stilleven op de voorgrond, Hand 2004, p. 149). 

 
56. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Saint Louis, Saint Louis Art Museum, 19:1924, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 54,0 x 38,5 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Faries, 24 april 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail van 
het gezicht van Christus (MF 200: 10a); hetzelfde detail, maar dan dichterbij (MF 200: 11a); SL 1, 5c 
11-12 (contact sheets Ainsworth). RKD-kunstwerknummer: 1032 Overig beeldmateriaal: 
Overzichts zwartwit foto (collectie Faries, RKD). Ondertekening: Met IRR zijn enkele 
schematische contourlijntjes van de ondertekening zichtbaar (in een droog materiaal). De vorm van 
het hoofd van zowel Maria als Christus werd aangeduid met een contourlijn, en met fijne lijntjes 
werden de neus en mond aangegeven. Er lijken tevens enkele krullen voor het haar te zijn 
voorbereid. De schaduwpartijen van het gewaad van de Maagd werden gemengd of onderschilderd 
met zwart, waardoor deze partijen ondoordringbaar waren tijdens het onderzoek met IRR.  
Overige opmerkingen: Toeschrijving van het museum: Joos van Cleve? Mogelijk is het werk 
echter eerder in verband te brengen met de schilderijen die zijn toegeschreven aan de Meester van 
de Papagaai, dan met Joos van Cleve.  

 
57. Maria en Kind 
Joos van Cleve, Maria en Kind, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 836. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 74,3 x 56,0 cm; Hand 2004, 
cat. 62, fig. 139. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 14 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Een 
groot blok van Maria en Kind, detail van tafel aan de voorzijde en detail van venster aan de 
linkerkant (opnamecodes onbekend). Negatieven en handmontages in archief Ainsworth. Dia’s van 
handmontages in eigen collectie. Ondertekening: Maria en Kind zijn voorbereid met een vlot 
opgezette eigenhandige ondertekening in een droog materiaal. Joos van Cleve maakte veel gebruik 
van contouren en arceringen (geen kruisarceringen). In veel gevallen, zoals in de mouwen en 
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bontomslag van het gewaad van Maria, werd het ondertekenmateriaal niet van het paneel gehaald 
bij het arceren van de schaduwpartijen en zijn de parallel geplaatste lijnen verbonden (zigzag-lijnen). 
Maria’s rechterhand (in profiel) met lange slanke vingers werd aangegeven met een contourlijn 
(vergelijkbaar met onder meer de hand van de Heilige Stefanus op het linker binnenluik van het San 
Donato-altaarstuk, de hand van de Heilige Anna op Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel en 
Maria’s hand op het Cerezo-altaarstuk, Agaeta). De linkerhand werd wel voorbereid met arceringen, 
zowel op de rug van de hand als in de bovenste vingerkootjes. Met golvende lijntjes zijn de 
knokkels aangeduid. De rug en schouder van Christus werd aan de rechterkant versmald (de 
ondertekende contourlijn is meer naar rechts). In het gezicht van Christus en de Maagd is minder 
ondertekening aanwezig dan in de gewaden (mogelijk hield de kunstenaar rekening met de 
transparantie van de verflagen). Christus’ haren werden aangegeven met boogjes langs de haargrens. 
De ondertekening van Maria en Kind werd vrij nauwkeurig gevolgd in verf. In het raam werd een 
vaas voorbereid in de fase van de ondertekening die niet werd uitgevoerd in verf. Het donkere 
gedeelte van de achtergrond bleef volledig opaak. De blauwe jurk van de Maagd is iets minder 
transparant dan de rode mantel en vleespartijen, maar kan desalniettemin goed worden 
doordrongen met IRR.  
IR (geheel en details): Onderzocht door  het museum, datum onbekend.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Lammertse, 11 december 2006 (op zaal).  
Overige opmerkingen: Het paneel bestaat uit twee verticale planken. In de files van het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen bevindt zich een oude foto van het schilderij met Maria en 
Kind, waarop het (niet originele) monogram van Albrecht Dürer, AD en een datering 1518 was 
geschilderd. Deze zijn nu verwijderd.  

 
58. Maria en Kind 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind, Cincinnati, Cincinnati Museum of Art, 1981.130. Olieverf 
op paneel. Rechthoekig staand: 61,1 x 46,4 cm; Hand 2004, cat. 92, fig. 113. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 5 november 1982. Apparatuur: IU. Opnamen: Mond en neus van 
Maria; gezicht van de Maagd; linkerhand, rechterhand en linkervoet van Christus (IRR MF 127, 11-
22). Collectie Faries, RKD Ondertekening: Met IRR zijn enkele trefzekere en hier en daar 
onderbroken contourlijnen zichtbaar in de figuren. De ondertekening is aangebracht met een droog 
materiaal en kwam naar alle waarschijnlijkheid tot stand door middel van een traceerkarton. De 
eerste afdruk van het karton werd voor een tweede maal overgetrokken, waardoor er dubbele lijnen 
zijn ontstaan (zie Faries in Coll. cat. Kansas 2005, p. 286 en tevens hoofdstuk 2 en 4). De 
ondertekening was beter te registeren dan het schilderij in Kansas. De achtergrond bleef echter, 
evenals bij de versie in Kansas, volledig opaak.  
IRR: Onderzocht door Faries, 21 september 1990. Apparatuur: IU. Opnamen: Hoofd van 
Christus (IRR MF 777, 13-18); rechterhand Christus (IRR MF 777, 19-20); linkerhand Christus en 
een gedeelte van het gewaad van Maria (IRR MF 777, 25-35); linkervoet Christus (IRR MF 777, 21-
24). Collectie Faries, RKD-kunstwerknummer: 1074. Overig beeldmateriaal: Zwartwit foto 
geheel en kleurendetail van hand van Christus en gedeelte van Maria’s gewaad (gelijk aan IRR-
montage) onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Gedigitaliseerd materiaal in eigen 
collectie.  
Literatuur: Faries in Ainsworth 2001, p. 93 (auteur noemt onderzoek met IRR, maar geen 
afbeelding); Faries in coll. cat. Kansas 2005, fig. 21e (IRR-detail van Christus’ voet); 21i (IRR-detail 
van de hand met kersen). 
  

 
59. Maria en Kind 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind, Kansas City, Nelson Atkins Museum of Art, 33-50. 
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Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 61,3 
x 46,4 cm; Hand 2004, cat. 91, fig. 114. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Van Bueren, Chapuis, 21 november 1983. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van de hand van de Maagd met bloem (MF 780, 14-17); gezicht van Christus 
(MF 780, 18-21); Christus’ hand met kersjes (MF 780, 22-23); detail van het kussen en het gewaad 
van de Maagd, rechts van Christus (MF 780, 24-36); de linkervoet van Christus (MF 781, 0-6); detail 
van het gewaad (MF 781, 7-8); gezicht van Maria (MF 174, 11a-14a); rechterhand van Christus met 
kersjes (MF 174, 15a-18a); nogmaals de rechterhand van Christus (MF 174, 15a-18a); Christus’ voet 
(MF 174, 19a); mouw van Maria (MF 174, 20a-23a). RKD-kunstwerknummer: 1023 Overig 
beeldmateriaal: Zwartwit foto, overzicht en kleurendetail de voet en het gewaad van Christus 
(collectie Faries, RKD). Ondertekening: De ondertekening van de Maagd en het Kind bestaat 
hoofdzakelijk uit contourlijnen, die zijn aangebracht met een droog materiaal. De lijnen zijn minder 
schematisch dan de exacte versie in Cincinnati (voor discussie over de twee versies in Kansas en 
Cincinnati, zie Faries in Coll.cat. Kansas 2005). De tenen van de linkervoet van Christus zijn in het 
schilderij in Kansas kleiner voorbereid in de fase van de ondertekening, dan dat zij uiteindelijk 
werden uitgevoerd. In de blauwe mantel van de Maagd werden enkele fijne, lichtgrijze 
contourlijntjes voor de plooien geregistreerd (blauw is minder doordringbaar en registreert dan ook 
vrij donker). De rechterhand van Christus werd schetsmatig ondertekend en de kersen werden niet 
voorbereid. Kleine verschuivingen in de positie van de vingers van Maria’s rechterhand. De rug van 
Christus is voorbereid met een dubbele contourlijn en een aantal arceringen. De vorm van de mond 
van Christus werd eveneens iets gewijzigd. Zijn haren werden aangeduid met ondertekende 
boogjes. Bovendien bleef Christus’ haar in de versie in Kansas meer opaak dan in het schilderij in 
Cincinnati. De achtergrond van het werk in Kansas blijft, evenals de versie in Cincinnati, volledig 
opaak.  
IRR: Onderzocht door Faries, 25 september 1990. Apparatuur: IU. Opnamen: Zie onderzoek 
1983.  
UV: Onderzocht door museum, voor 2005.  
Literatuur: Faries in Ainsworth 2001, 93 (auteur noemt het onderzoek met IRR, geen afbeelding); 
Faries in coll. cat. Kansas 2005, pp. 277-288, fig. 21f (IRR-detail van de voet van Christus, en 
gedeelte van de witte doek); 21g (IRR-detail van het voetje van Christus, detail van 21f); 21h (IRR-
detail van hand met kersen); 21j (IRR-detail van Maria’s hand met bloem). 
Overige opmerkingen: Het paneel bestaat uit twee verticale planken; is aan de achterzijde 
afgeschaafd en voorzien van een parket.  

 
60. Maria en slapend Kind 
Buiten het atelier, Maria en slapend Kind, Aken, Suermondt-Ludwig Museum, 307. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 40,8 
x 31,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, 28 mei 2003. Apparatuur: SLM. Opnamen: Detail van 
het gezicht van Maria (ML 13: 9a-36a); detail van het gezicht van Christus (ML 13: 1a-6a); detail 
met de handjes van Christus en de hand van Maria (ML 12: 20a-28a); detail van het lichaam van 
Christus (ML 12: 1a-9a, 12a-18a); hand in profiel, Maria (ML 12: 10a-11a). Originele en 
gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie, gedigitalisseerde opnames en montages in collectie Faries. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De figuren tonen 
een duidelijke getraceerde ondertekening in een droog materiaal. De contourlijnen zijn schematisch 
en op meerdere plaatsten onderbroken. In het lichaam van Christus werden eveneens enkele 
arceringen aangebracht. De kunstenaar heeft de getraceerde lijnen niet exact gevolgd in verf. De 
vingers van de Maagd schilderde hij dunner en langer, dan dat deze werden voorbereid in de 
ondertekening. Ook het lichaam van Christus werd in verf slanker dan dat het was gepland in de 
ondertekenfase. De belangrijkste wijziging is het opgetrokken been van Christus. In de 
ondertekening was het been verder opgetrokken en komt deze meer overeen met de andere versies 
in Budapest, Praag en Indiana. Behalve de eredoek en het bont, dat mogelijk met grijs of zwart 
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werd onderschilderd, waren de verflagen transparant voor het oog van de IRR-camera. De ogen 
van Maria en het Kind zijn in het verleden uitgekrast met een scherp voorwerp (tijdens het 
iconoclasme?).  
Overige opmerkingen: Het schilderij wordt door het museum toegeschreven aan de Meester van 
de Magdalena-legende. Het paneel is aan de bovenzijde aan de achterzijde afgeschuind. Aangezien 
deze afschuining niet aanwezig is aan de linker-, rechter- en onderkant is het paneel aan deze zijden 
wellicht iets verkleind.  

 
61. Maria en slapend Kind 
Atelier, Maria en slapend Kind, Budapest, Szépmuvészeti Múzeum, 4314, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 36,6 x 28,8 cm; Hand 2004, cat. 9.1. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Urbach, voor 2002. Opnamen: IR-foto van het volledige schilderij. 
Negatieven in Budapest, Szépmuvészeti Múzeum. IR-foto in eigen collectie. Ondertekening: In 
het Christuskind en langs het gezicht van de Maagd zijn enkele contourlijnen van de ondertekening 
zichtbaar. Mogelijk werd de compositie overgebracht met behulp van een traceerkarton.  
Literatuur: Urbach 1990, p. 27 (de ondertekening wordt genoemd, maar er is geen afbeelding 
opgenomen). 
Overige opmerkingen: IR-foto ontvangen op 12 december 2002 van Peter van den Brink.  

 
62. Maria en slapend Kind 
Buiten het atelier, Maria en slapend Kind, Indianapolis, Indianapolis Museum of Art, 24.8, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 48,0 x 34,0 cm; Hand 2004, cat. 9.4. 
Onderzoek: 
Houtidentificatie: Onderzocht door Klein, datum onbekend.  
Overige opmerkingen: Het paneel is gemaakt van lindehout. Vandaar dat kan worden 
verondersteld dat dit werk mogelijk een Duitse kopie is naar een voorbeeld van Joos van Cleve. De 
bevindingen in dit proefschrift zijn gebaseerd op een zwartwitfoto van het werk. Op deze foto is 
geen ondertekening zichtbaar. Het onderzoek met behulp van traceringen op transparant folie van 
fotoreproducties op schaal wees uit dat de contourlijnen van de compositie overeenkomen met de 
versie van Joos van Cleve in Praag. Er zou dus sprake kunnen zijn van het gebruik van een karton.  

 
63. Maria en slapend Kind 
Atelier, Maria en slapend Kind, particulier bezit (voormalig: Collectie A.F. Philips, Eindhoven), geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 52,0 x 44,0 cm; Hand 2004, cat. 9.3. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 12 november 2006. Ondertekening: 
Met het blote oog zijn enkele contourlijnen (wellicht een droog materiaal) van de ondertekening 
door de verflagen heen zichtbaar. Zo is aan de linkerzijde van het gewaad van Maria een 
verschoven contourlijn waarneembaar.                                                                                   
Overige opmerkingen: Het paneel werd bestudeerd tijdens de kijkdagen van Sotheby’s 
Amsterdam van 10 tot en met 13 november 2006. Het paneel, bestaande uit twee verticale 
eikenhouten planken, heeft een onbeschilderde rand en een gedeeltelijk bewaard gebleven baard aan 
alle kanten. De drager is aan de achterzijde voorzien van een parket. Het onderzoek met behulp van 
traceringen op transparant folie van fotoreproducties op schaal wees uit dat de contourlijnen van de 
compositie overeenkomen met andere versies uit het atelier. 
 

 
64. Maria en slapend Kind 
Joos van Cleve, Maria en slapend Kind, Praag, Narodni Galerie (bruikleen van de Kasteel Collectie, 
Praag), HS 180, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 50,0 x 36,5 cm; Hand 2004, cat. 9, fig. 29. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, 27 mei 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: Het 



 249

gehele schilderij werd gedocumenteerd (IRR MF 1530: 36-1531: 29). Origineel en gedigitaliseerd 
materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Digitale opnames en montages in eigen 
collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in 
eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Maria en 
Kind zijn tot in detail met vlotte, schetsmatige en enigszins rommelige contourenlijnen en 
arceringen voorbereid in de fase van de ondertekening met een droog materiaal. De tekenstijl is 
typerend voor Joos van Cleve; hetzij minder nauwkeurig dan over het algemeen. Hij maakte gebruik 
van zigzaglijnen (boven het bovenste voetje van Christus) en bibberige contourlijnen (contour van 
het gezicht van de Maagd). Voor de plooien in het rode gewaad werden losse breed gespatieerde 
arceringen geplaatst voor schaduw; hier en daar zijn deze schaduwpartijen omlijnt met een contour. 
De blauwe jurk van de Maagd is slechts gedeeltelijk doordringbaar in IRR en werd wellicht in 
grisaille onderschilderd. Het groene landschap is opaak, waardoor ook hier geen ondertekening 
zichtbaar kon worden gemaakt.  
Overige opmerkingen: Het schilderij werd met IRR onderzocht in de tentoonstelling Imperial 
Paintings from Praque, Maastricht, Bonnefantenmuseum. De ondertekening in de figuren is goed 
zichtbaar met het blote oog. Vackova (1985) en Hand (2004) veronderstellen beiden dat het 
landschap door een andere hand zou kunnen zijn uitgevoerd. Het onderzoek met IRR lijkt dit 
vermoeden te bevestigen. Het landschap is ondoordringbaar en lijkt dikker te zijn geschilderd.  

 
65. Maria en slapend Kind met vijg 
Atelier, Maria en slapend Kind met vijg, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
365, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 53,5 x 41,5 cm; Hand 2004, cat. 110.2, fig. 158. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Hoofd Maria inclusief hoofddoek, hand met vijg, Christus hoofd en bovenlichaam (MF 1480: 13-
1482: 08, gedigitaliseerd in eigen collectie en collectie Faries). RKD-kunstwerknummer: 2089. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details (Leeflang) eigen collectie en onder Antwerpen-
Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening werd aangebracht met zowel 
een droog als een vloeibaar materiaal en bestaat hoofdzakelijk uit contourlijnen (mogelijk gebruik 
van een karton). Enkele arceringen in het gezicht van de Maagd. In de ondertekenfase had Maria 
een hoofddoek over haar hoofd, die niet werd uitgevoerd in verf. Bovendien werd de positie van 
het hoofd veranderd (zie beschrijving van Maria en Kind met vijg in Genua, nr. 66). De blauwe jurk is 
ondergemodelleerd met zwart of grijs. Ook de achtergrond aan de linkerzijde is slechts gedeeltelijk 
doordringbaar in IRR.  
  

 
66. Maria en slapend kind met vijg 
Atelier, Maria en slapend kind met vijg, Genua, Galleria di Palazzo Bianco, P.B. 108, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 60,8 x 45,5 cm; Hand 2004, cat. 110.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Galassi, Jansen, Meuwissen (ook aanwezig: Masi, 
Mignonege), 7 april 2002. Apparatuur: UG. Opnamen: Hoofd van Maria; Christus; detail van het 
gewaad van Maria; handen van zowel Christus als Maria (MF 1541: 02-1543: 19). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2106. Gedigitaliseerde opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Van de vier versies van de 
voorstelling met Maria en Kind met vijg werden er twee onderzocht met IRR: de schilderijen in Genua 
(Galleria di Palazzo Bianco) en Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België). De 
composities in Genua en Brussel komen nagenoeg overeen. Enkel de houding van het hoofd en het 
gezichtstype van de Maagd verschillen. In de versie in Brussel is het hoofd meer naar rechts 
gekanteld en ontbreekt de transparante hoofddoek die het hoofd van Maria gedeeltelijk bedekt op 
het schilderij in Italië. In beide schilderijen is de blik van Maria naar beneden gericht, maar in 
Brussel lijkt zij naar de vijg te kijken en op het werk in Genua naar het Christuskind. De mond van 
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de Maagd in Genua is iets geopend. De vollere lippen staan in contrast met de smalle lippen van 
Maria op het paneel in Brussel. Het ronde gezicht, de licht geopende mond en het kuiltje in de kin 
geeft de Maagd op het schilderij in Genua een meer realistische uitstraling. Zij lijkt minder 
geïdealiseerd dan het smalle ovaalvormige hoofd van Maria in Brussel. De vergelijking tussen de 
ondertekening van de twee versies geeft een belangrijk inzicht in de relatie tussen de panelen. Het 
schilderij in Genua en het overgrote deel van het paneel in Brussel werd voorbereid met een droog 
materiaal (in Brussel werden ook enkele lijnen in een schijnbaar vloeibaar medium geregistreerd). 
Het karakter van de ondertekening op de twee panelen verschilt echter. De figuren op het schilderij 
met Maria en Kind met vijg in Genua zijn aangeduid met contourlijnen en arceringen voor schaduw en 
volume. De ondertekening is vrij vlot opgezet in tegenstelling tot het werk in Brussel. De 
kunstenaar gebruikte in dit laatste schilderij met name contourlijnen en het gebruik van arceringen 
is beperkt gebleven tot enkele diagonaal arceringen op het voorhoofd van de Maagd en Christus. 
De contourlijnen in het gezicht en lichaam van Christus zijn zeer schematisch. Vandaar dat de 
ondertekening van het paneel in Brussel waarschijnlijk tot stand kwam met behulp van een 
doordrukkarton. Hoewel een getraceerde compositie over het algemeen zeer nauwkeurig werd 
nagevolgd in het verfoppervlak, is dit hier niet het geval. In het het gezicht van het Kind werden 
enkele wijzigingen aangebracht: de contour voor de vorm van het hoofd werd iets verschoven, het 
oor was meer naar rechts en lager voorbereid en Christus’ linkeroog werd lager geschilderd dan dat 
het oorspronkelijk was gepland. De meest opmerkelijke verandering in de ondertekening is de 
houding van Maria’s hoofd. Op het paneel in Brussel werd het hoofd van de Maagd zoals reeds 
opgemerkt in verf meer naar rechts gekanteld en werd de transparante hoofddoek niet uitgevoerd. 
De ondertekening van het Brusselse paneel lijkt de contouren van het gezicht, de rode mantel, die 
van het hoofd lijkt te zijn afgegleden en de transparante hoofddoek te volgen zoals deze zijn 
geschilderd op het schilderij in Genua. Het linkeroog van de Maagd in Brussel was in de 
ondertekenfase hoger gepland en het rechteroog juist iets lager. In de ondertekening was de 
neusbrug een verticale lijn in plaats van de licht diagonale lijn in verf. Vandaar dat kan worden 
vastgesteld dat de versie in Brussel naar de compositie in Genua werd vervaardigd. Tijdens het 
onderzoek met IRR naar het paneel in Genua werden de rode, witte en vleeskleurige partijen 
transparant voor het oog van de camera. De blauwe jurk van de Maagd registreert grijs, maar is niet 
volledig opaak. Het groene landschap aan de rechterkant is doordringbaar, maar er werd geen 
ondertekening in deze zone vastgelegd. De donkere achtergrond, met uitzondering van de bruine 
kolom (wel transparant), links van de Maagd, blijft opaak.  
Literatuur: Galassi 1997, p. 138-141, afb. met het IRR-detail van het gezicht van de Maagd. 
  

 
67. Maria en Kind met peer 
Atelier, Maria en Kind met peer, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, 2091. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 56,8 x 43,3 cm; Hand 2004, 
cat. 111, fig. 159. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Sander, voor 1993. Apparatuur: FSK. Opnamen: Zie publicatie Sander 
1993 Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met 
een vloeibaar medium, bestaat enkel uit schematische contourlijnen. De ondertekening werd 
nauwkeurig nagevolgd in verf.  
Literatuur: Hand geeft in zijn catalogusnotitie een beschrijving van de ondertekening, gepubliceerd 
door Sander (Hand 2004, p. 185) en merkt terecht op dat de ondertekening van dit paneel geen 
duidelijke overeenkomsten vertoont met de eigenhandige ondertekening van Joos van Cleve. Hij 
veronderstelt dat dit schilderij is gemaakt door een assistent in de werkplaats van Van Cleve, die 
wellicht eveneens werkzaam was (als leerling of gezel) in het atelier van de Meester van Frankfurt; 
Sander 1993, p. 204-210, afb. 120. 
Overige opmerkingen: Het onderzoek met behulp van traceringen op transparant folie van 
fotoreproducties op schaal wees uit dat de contourlijnen van de compositie overeenkomen met de 
versie in Antwerpen.  
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68. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Joos van Cleve, Maria en Kind met Joachim en Anna, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, 545, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 109,0 x 74,0 cm; Hand 2004, cat. 36, fig. 
49. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Hoofd van Anna (MF 1470: 25-31); hoofd van Joachim (MF 1470: 32-36a, 1471: 2-4); 
hoofd van Maria (MF 1469: 22-35); rechterhand van Joachim (MF 1469: 11); laars van Joachim (MF 
1469: 12-20); rechterkapiteel van de zuil; stoel van Maria (MF 1469: 1-7); Christus met de handen 
van Maria, Anna en Joachim; kleuraanduiding voor blauw (MF 1469: 9); kleuraanduiding voor rood 
(MF 1469: 10); detail van de plooien van het gewaad van de Maagd (MF 1469: 8). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2094; digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening van dit paneel is 
zeer karakteristiek voor Joos van Cleve en werd aangebracht met een droog materiaal. De lijnen zijn 
echter verschillend in dikte. Het is mogelijk dat de kunstenaar zijn ondertekenmateriaal (krijt?) af en 
toe in olie dompelde, waardoor sommige lijnen lijken te zijn aangebracht met een penseel. Het IRR-
detail van Christus (zie afb. 36, hoofdstuk 2) is een illustratief voorbeeld van ondertekenstijl. De 
ondertekening bestaat uit vlot opgezette contourlijnen voor de hoofdvormen en een uitgebreide 
systeem van arceringen. Hoewel de kunstenaar de afstand en lengte van de arceringen varieert om 
een verschil in de diepte van de schaduw aan te brengen, is er geen gebruik gemaakt van 
kruisarceringen. Opmerkelijk is dat sommige arceringen tegen de richting van het volume ingaan, 
zoals in de arm van Joachim. In het gewaad van de Heilige Anna (linker onderhoek van het 
genoemde IRR-detail) werden eerst de plooien aangegeven met contouren, vervolgens werd langs 
de rand met korte gebogen arceringen de bolling van de stof aangeduid en tot slot bracht de 
kunstenaar lange diagonale arceringen aan voor schaduw. De handen zijn aangeduid met 
contourlijnen en de vingers zijn opmerkelijk lang en dun. Met name de linkerhand van Maria 
springt in het oog door het lineaire karakter. In de hand van Joachim werden tevens de nagels 
aangeduid, maar de geknikte lijnen voor de vingerkootjes vertonen veel overeenkomsten met 
ondertekening in de houtsnedenconventie, zoals aangebracht op de binnenluiken van het Reinhold-
altaarstuk. Tevens werden twee kleurnotaties: een ‘b’ voor de blauwe jurk van de Maagd en een ‘r’ 
voor de rode mantel van Anna geregistreerd. De kunstenaar bracht kleine veranderingen aan in verf 
ten opzichte van de ondertekening. Zo werden de vingers van de hand van Anna in verf verlengd. 
De groene mantel van Joachim is ondoordringbaar voor het oog van de camera. Het blauwe 
gewaad van de Maagd is dik geschilderd, en registreert grijs. De ondertekening is in deze partij op 
sommige plaatsen echter wel zichtbaar. De overige partijen worden volledig transparant in IRR.  
Röntgen: Onderzocht door het KIK, voor 1996. Materiaal aanwezig in Brussel, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 23 maart 2005 (op zaal).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Wolters, 6 november 2006 (op zaal).  
Literatuur: Leeflang 2007, afb. 10 (IRR-detail van het hoofd van Maria). Andere technische 
gegevens (geen IRR) in Bussers/ Phan 1996. 
Overige opmerkingen: Ondanks hetzelfde onderwerp als in Parijs en Poznan is de compositie van 
het schilderij in Brussel afwijkend. Het betreft hier een grotendeels eigenhandig uitgevoerd stuk. 
Het formaat, de hoge kwaliteit en het ontbreken van kopieën naar deze compositie doen 
vermoeden dat dit paneel in opdracht werd vervaardigd.  

 
69. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, Parijs, Musée des Art Décoratifs, 19523, olieverf op 
paneel, overgebracht op doek. Drieluik: middenpaneel 109,0 x 70,0 cm; zijpanelen (elk) 109,0 x 30,0 
cm. Hand 2004, cat. 108.4. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 21 februari 2002 (in het depot). Ondertekening: 
Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
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Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Op 
het rechterluik staat de Heilige Barabara en op het linkerluik de Heilige Catherina. De schilderstijl is 
afwijkend van Joos van Cleve. De kunstenaar verantwoordelijk voor dit drieluik gebruikte harde 
kleuren en veel zwart om de contouren aan te zetten. Het paneel in het Musée d’ Histoire de la 
Médédine (Parijs) met hetzelfde onderwerp is van dezelfde hand. Beide schilderijen kunnen wellicht 
tot het oeuvre van Imitator A worden gerekend (zie hoofdstuk 2 en 4).  

 
70. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, Parijs, Musée d’ Histoire de la Médédine, 89 01 0054, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 109,0 x 71,0 cm; Hand 2004, cat. 108.3. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 19 februari 2002. Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details van ektachrome in de vorm van kleinbeelddia’s in eigen collectie (copyright Parijs, Musée d’ 
Histoire de la Médédine). Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
werk bevond zich in het kantoor van de president directeur van de Medische Faculteit. Een 
uitvoerig en zorgvuldig onderzoek was hierdoor onmogelijk. Dit paneel is van dezelfde hand als het 
drieluik in het Musée des Art Décoratifs (Parijs) en kan mogelijk worden toegeschreven aan 
Imitator A.  

 
71. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, particulier bezit (Verenigde Staten), geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 92,0 x 64,8 cm; Hand 2004, cat. 108, fig. 
156 (met verblijfplaats onbekend en tevens andere afmetingen: 73 x 57. De afbeelding toont echter 
wel hetzelfde schilderij). 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Luber, 2001. Apparatuur: PMFA. Opnamen: Gezicht van Anna; gezicht 
van de Maagd; handen van Joachim; handen van de Maagd; detail van het gezicht van Christus; 
gehele figuur van Christus (PMFA). Philadelphia, Museum of Fine Arts Ondertekening: Een 
duidelijk te registeren getraceerde ondertekening in de figuren (in een droog materiaal). De 
contourlijnen zijn zeer schematisch en op meerdere plaatsen hoekig en onderbroken. Het landschap 
is niet voorbereid in de ondertekenfase. Op basis van de beschikbare IRR-details kan geen volledig 
beeld worden gegeven van de doordringbaarheid van de verflagen.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 17 oktober 2001 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Tracering op folie: Onderzocht door Leeflang, 17 oktober 2001. Eigen collectie  
Overige opmerkingen: Aan de linker- en rechterkant zijn delen aangezet. De afmetingen van het 
originele gedeelte van het paneel zijn 92,0 x 46,2 cm. Maria en Kind zijn waarschijnlijk door een 
andere minder ervaren hand geschilderd, dan Joachim en Anna. De opnames van het IRR-
onderzoek en het paneel werden bestudeerd in het restauratielaboratorium van het museum in 
Philadelphia. Friedländer beschouwde dit paneel als het mogelijk origineel. Wellicht kende hij het 
werk enkel van foto’s. Er is hier namelijk geen sprake van een eigenhandig door Joos van Cleve 
uitgevoerd schilderij, maar van een werkplaatskopie.  

 
72. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, Poznan, Muzeum Narodowe, MO 107 (Raczynski 
collectie), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 78,3 x 59,1 cm; Hand 2004, cat. 108.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 26 april 2002. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
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en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er is geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Tracering op folie: Door Leeflang, 26 april 2002 (in eigen collectie).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van het schilderij en van 
foto’s op schaal kan worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp 
van een karton. Op de oorspronkelijke originele achterzijde bevond zich een ingekrast merkteken. 
Op dit moment is het merkteken slechts bekend van een zwartwitfoto (foto tevens in archief 
Leeflang), omdat het paneel is afgeschaafd en geparketteerd. De schilderstijl van dit paneel komt 
veel meer overeen met het werk van Joos van Cleve, dan de twee schilderijen met dezelfde 
compositie in Parijs. De kunstenaar maakte gebruik van lichte pasteltinten en de donkere en lichte 
partijen gaan veel geleidelijker in elkaar over (zie hoofdstuk 4).  

 
73. Maria en Kind met de Heilige Bernardus of De lactatie van de Heilige Bernardus 
Buiten het atelier, Maria en Kind met de Heilige Bernardus of De lactatie van de Heilige Bernardus, Brussel, 
Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België, 370, olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 
43,0 x 52,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Christuskind met de handen van Maria (IRR MF 1477, 1-9); gezicht van de Maagd 
(IRR MF 1477, 10-15); handen en gezicht van Bernardus (IRR MF 1477, 16-32). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2090. Digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en enkele details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in collectie Faries, RKD en 
eigen collectie. Ondertekening: Een zeer losse, schetsmatige en enigszins rommelige 
ondertekening in hoofdzakelijk een droog materiaal. Sommige elementen lijken echter te zijn 
voorbereid met een vloeibaar medium. Het werk valt buiten het atelier van Joos van Cleve. De 
kunstenaar zocht naar de juiste positie van neus en ogen van beide figuren. Opmerkelijk is dat de 
handen van de heilige nauwkeurig zijn uitgespaard, maar niet lijken te zijn voorbereid in de fase van 
de ondertekening. De achtergrond bleef opaak en de rode mantel van de Maagd was gemengd of 
onderschilderd met zwart.  

 
74. Maria en Kind met de Heilige Bernardus 
Atelier Joos van Cleve, Maria en Kind met de Heilige Bernardus, Parijs, Musée du Louvre, RF 2230, 
olieverf op paneel. Vierkant: 29,0 x 29,0 cm; Hand 2004, cat. 104, fig. 152. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Scailliérez, voor 1990. Apparatuur: PL. Ondertekening: Er kon geen 
ondertekening zichtbaar worden gemaakt met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002 (op zaal). Ondertekening: Er 
was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 23. 

 
75. Maria en Kind met dominicaanse monnik 
Joos van Cleve, Maria en Kind met dominicaanse monnik, Parijs, Musée du Louvre, RF 2068, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand (bijna vierkant): 57,0 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 103, fig. 151. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Scailliérez, voor 1990. Apparatuur: PL. Opnamen: Onbekend 
Ondertekening: Summiere beschrijving van de ondertekening in de catalogus van 1991. De 
figuren zijn aangeduid met enkele contourlijnen. In het gewaad van de Maagd tevens enkele 
arceringen voor de schaduw van de plooien. De positie van het hoofd van de Dominicaanse 
monnik is iets veranderd.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002 (op zaal). Ondertekening: In de 
rozerode jurk van de Maagd is de ondertekening zichtbaar met het blote oog. In de schaduwpartijen 
in haar linkerbovenbeen en linkerarm zijn diagonale arceringen aangebracht in verschillende 
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richtingen.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 28. 

 
76. Christus als tuinman 
Joos van Cleve, Christus als tuinman, Aken, Suermondt-Ludwig Museum, GK 97. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 60,8 
x 48,2 cm; Hand 2004, cat. 105, fig. 153. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Jansen, Smeets, 24 september 2003. Apparatuur: SLM. 
Opnamen: Het gezicht van Christus (ML 10: 9a-10a/ 20a-21a); Magdalena (ML 10: 14a-15a); detail 
met de voeten Christus (ML 10: 18a); details van het gewaad van Magdalena (ML 10: 13a, 16a-17a); 
detail met de hand van Christus (ML 10: 19a); detail met de lendendoek van Christus (ML 10: 11a). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie. Gedigitaliseerde montages tevens in collectie 
Faries. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in 
eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er is een 
summiere ondertekening, die werd aangebracht met een droog materiaal, aanwezig op het paneel. 
Met enkele contourlijnen zijn de figuren geplaatst. De lange krullende haren van Christus werden 
aangeduid met golvende lijnen; de handen van Christus en Magdalena met contourlijnen. De 
contour van de linkerhand van Christus is enigszins bibberig. Langs de contouren voor de plooien 
van het gewaad van Magdalene zijn enkele korte gebogen arceringen aangebracht. De horizon in 
het landschap werd aangeduid met een enkele lijn. De linkervoet van Christus werd in verf ten op 
zichte van de ondertekening vergroot. De knoop van de lendedoek werd lager voorbereid in de fase 
van de ondertekening, dan uiteindelijk werd gerealiseerd in verf. Het karakter van de ondertekening 
komt overeen met De Heilige Hiëronymus in een landschap in Oldenburg. De rode en blauwe gedeelten 
van het gewaad van Magdalena werden transparant in IRR. De groene mouwen registreerde echter 
grijzig (maar zijn niet volledig opaak). Het zwarte deel van haar kleding was ondoordringbaar. Het 
gehele achtergrondlandschap registeerde grijzig en is slechts gedeeltelijke doordringbaar. Christus 
zijn haar is opaak.                                                                                                        
Opmerkingen: Het schilderij wordt op het moment van de afronding van dit boek gerestaureerd 
in het museum (2007). Het paneel bestaat uit twee verticale planken met verticale nerfrichting 
(paneelnaad net rechts van het midden door het gezicht van Magdalena). Opmerkelijk is een 
ingedrukte rand in de verf aan de linker- en rechterzijde, deze is mogelijk origineel. Ook Muller 
wijst hierop in zijn artikel van 1990 (inzake de Hiëronymus-voorstelling). Theorie van de restaurator 
(Aken) is dat er wellicht gebruik is gemaakt van een noodlijst. Aan de achterzijde van het paneel is 
een trapsgewijze afschuining aanwezig (aan de linker-, rechter- en bovenzijde).   

 
77. Maria en Kind met kersen 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind met kersen, Aken, Suermondt-Ludwig Museum (verzameling 
Irene en Peter Ludwig). Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand (klokvormige bovenzijde): 74,2 x 52,1 cm; Hand 2004, cat. 112, fig. 160. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, 24 september 2002. Apparatuur: SLM. Opnamen: 
Detail van het gezicht van de Maagd (ML 9: 28a-31a); detail met het hoofd van Christus (ML 9: 
24a-27a); de handen van Christus (ML 9: 33a-35a); detail met het middel van Christus en Maria (ML 
9: 32a) en de sinaasappel (ML 9: 36a). Originele negatieven in het archief van Leeflang. 
Gedigitaliseerde opnames en montages zowel in het archief van Leeflang als van Faries, RKD. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening 
is mogelijk tot stand gekomen door middel van een traceerkarton. De fijne contourlijnen registeren 
echter vrij moeilijk en lijken hierdoor in de IRR-opnames lichtgrijs (waarschijnlijk een droog 
materiaal). Wellicht is de ondertekening het resultaat van de eerste afdruk van het karton. De lijnen 
werden niet voor een tweede maal overgetrokken, zoals mogelijk wel het geval bij Christus en 
Johannes de Doper als kinderen in Brussel en Maria en Kind in Cincinnati. In verf werd de 
ondertekening, met uitzondering van de sinaasappel die uiteindelijk groter werd gerealiseerd, 
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nauwkeurig gevolgd. Het sfumato-effect is sterk aanwezig in het schilderij met Maria en Kind met 
kersen. De schaduwpartijen in het gezicht van de Maagd gaan heel geleidelijk in elkaar over. De 
architectuur en het groene kussen waren tijdens het onderzoek met IRR ondoordringbaar. Het 
achtergrondlandschap registeerde grijs, maar was niet volledig opaak.  
Literatuur: Leeflang 2003b, p. 168 (IRR-onderzoek van Maria en Kind met kersen in Aken wordt 
genoemd, geen afbeelding). 
  

 
78. Maria en Kind met kersen 
Buiten het atelier, Maria en Kind met kersen, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
463, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 60,0 x 50,0 cm; Hand 2004, cat. 112.17. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 14 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Hoofd van Maria; hoofd van Christus; voet van Christus met linkerhand van de Maagd; 
detail van het ornament rechtsonder; handen en bovenlichaam van Christus (IRR MF 1464, 20-
1466, 15). Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Gedigitaliseerde negatieven en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk te registeren 
getraceerde ondertekening (aangebracht met een droog materiaal). De lijnen zijn hard en op 
meerdere plaatsen onderbroken. Enkel de figuren zijn aangeduid met contourlijnen. Het gezicht 
van de Maagd is in verf aan de linkerzijde verbreed ten opzichte van de ondertekening. De kin was 
kleiner voorbereid dan uiteindelijk werd uitgevoerd. Verder zijn de wijzigingen beperkt gebleven tot 
kleine verschuivingen van de contouren voor de plooien. De blauwe mantel van de Maagd en de 
donkere achtergrond zijn ondoordringbaar met IRR. Ook de rode mantel is mogelijk met grijs of 
zwart onderschilderd.   
Overige opmerkingen: Toeschrijving van het museum: Zuid-Nederlandse school. De muts van de 
Maagd is mogelijk een zeventiende-eeuwse overschildering.  

 
79. Maria en Kind met kersen, 1529  
Atelier, Maria en Kind met kersen, 1529 (in een rechthoekig liggend ornament boven het hoofd van 
Maria), Glasgow, The Burrell Collection, 35-303, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 71,1 x 
55,9 cm; Hand 2004, cat. 112.27. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 2 februari 2003 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Neen (enkele digitale snapshots) Ondertekening: De ondertekening is in een 
groot aantal partijen met het blote oog zichtbaar, zoals de geplooide mouw van de Maagd, de gele 
binnenvoering van haar mantel en de vleestinten. De ondertekening is waarschijnlijk aangebracht 
met een droog materiaal. De korrelige stuctuur van het medium is met name zichtbaar in de (tevens 
onderbroken) contourlijn in de geplooide mouw van Maria. Opvallend is de aanwezigheid van 
arceringen, die in de andere onderzochte werken die tot de groep Maria en Kind met kersen kunnen 
worden gerekend, ontbreken. Deze zijn zichtbaar in de binnenvoering en mouw van de Maagd. De 
knokkels van de bovenste hand van Christus zijn aangeduid met korte gebogen lijntjes (komma’s).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. De 
voorstelling is in spiegelbeeld ten opzichte van het overgrote deel van de andere voorstellingen van 
Maria en Kind met kersen. De afmetingen van het paneel zijn bij benadering echter gelijk. Het 
schilderij wordt in het museum toegeschreven aan Jan Gossaert van Mabuse.  

 
80. Maria en Kind met kersen 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind met kersen, New York, collectie Hester Diamond, geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 71,0 x 51,0 cm; Hand 2004, cat. 112.2, 
fig. 100. 
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Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 11 mei 1993 . Apparatuur: MMA.  
IRR: Onderzocht door Billinge, Campbell, 20 februari 2003. Apparatuur: LNG. Ondertekening: 
De ondertekening van de figuren komt mogelijk overeen met de versie in Aken. De fijne 
contourlijnen zijn hoogstwaarschijnlijk het resultaat van het gebruik van een karton (droog 
materiaal). In de achtergrond is een meer schetsmatige ondertekening aanwezig, die eveneens is 
aangebracht met een droog medium (informatie van Lorne Campbell, zie opmerkingen).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 21 maart 2003.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton. Tijdens beide onderzoeken met IRR werden er geen opnames gemaakt. De 
informatie inzake de ondertekening heb ik per e-mail ontvangen van Lorne Campbell (29 juli 2003). 
De bestudering van het paneel met het blote oog op 21 maart 2003 vond plaats op The European 
Fine Art Fair (TEFAF) in Maastricht bij de kunsthandelaar Colnaghi (Londen).  

 
81. Maria en Kind met kersen 
Atelier, Maria en Kind met kersen, Oldenburg, Landesmuseum, 15.564, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 75,5 x 54,5 cm; Hand 2004, cat. 112.4. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Hendrikman, 3 maart 2003. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Gezicht van de Maagd; gezicht van Christus; handen van Christus; linkerhand van Maria (digitaal 
Leeflang/ Hendrikman). Digitale opnames en montages onder Antwerpen-Project (collectie Faries) 
en het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Ondertekening: De ondertekening is mogelijk tot stand gekomen door middel van een 
traceerkarton (droog materiaal). De fijne contourlijnen registeren echter moeilijk, waardoor de 
lijnen over het algemeen lichtgrijs lijken. Desondanks is de ondertekening op het paneel iets beter te 
registeren dan in de versie in Aken. Opvallend zijn de ondertekende krullende haren van Christus, 
die goed zichtbaar zijn en enigszins mechanisch aandoen. De architectuur in de achtergrond is 
ondoordringbaar voor het oog van de camera. Opmerkelijk is dat in deze versie (in tegenstelling tot 
het paneel in Aken) het groene kussen wel transparant wordt. De rode jurk van de Maagd werd in 
dit werk echter onderschilderd met grijs of zwart en is hierdoor opaak.  
Literatuur: Leeflang 2003b, p. 168, afb. 5 (detail van het hoofd van Christus).  

 
82. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 5041, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 73,9 x 56,7 cm; Hand 2004, cat. 112.22. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 28 januari 2002. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Met het blote oog zijn enkele 
contourlijnen van de ondertekening zichtbaar langs de armen van Christus. Ook voor dit schilderij 
werd hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van een doordrukkarton.  
Tracering: Door Leeflang, 28 januari 2002 (in eigen collectie).  
UV-foto's: Onderzocht door Leeflang, 28 januari 2002 (in eigen collectie).  
Overige opmerkingen: Toeschrijving museum: Zuid-Nederlandse School.  

 
83. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Warschau, Muzeum Narodowe, Wil. 1591, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 81,0 x 61,0 cm; Hand 2004, cat. 112.20. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, 20 april 2001. Apparatuur: IU. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
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onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1860. Ondertekening: Er 
werd geen ondertekening geregistreerd tijdens het onderzoek met IRR. Er is waarschijnlijk een 
grijze tussenlaag aanwezig, waardoor de eventueel aanwezige ondertekening niet zichtbaar is te 
maken. De tussenlaag werd in de vorm van brede kwaststreken tijdens het IRR-onderzoek 
geregistreerd.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Peeters, 20 april 2002 (op zaal).  
Tracing op folie: Door Leeflang, 20 april 2002 (in eigen collectie).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton. Toeschrijving van het museum: Zuid-Nederlandse School.  

 
84. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Brussel, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten van België, 7224, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 72,0 x 54,0 cm. Hand 
2004, cat. 82, fig. 143. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van Christus en Johannes; detail van het ornament aan de linkerzijde met de 
rechtervoet van Christus; detail van de linkervoet van Johannes met het ornament; detail van de 
rechtervoet van Johannes; detail van de rechter onderhoek van het gordijn; detail van de 
rechterknoop van het kussen; detail van de linkerzuil (MF 1471: 07-1472: 19). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2100. Gedigitaliseerde opnames en montages in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk te registeren ondertekening in een droog 
materiaal. Figuren zijn tot stand gekomen door middel van een traceerkarton. De ondertekening 
bestaat enkel uit contourlijnen, die op verschillende plaatsen zijn onderbroken. Het kussen, waarop 
de kinderen zitten en de architectuur zijn iets schetsmatiger voorbereid. De drakenpoot van de 
pilaar aan de rechterzijde is enigszins verschoven. De bovenste poot was lager voorbereid in de fase 
van de ondertekening, terwijl de onderste poot juist iets hoger was gepland. Ook de rechterpunt 
van het baldakijn had in de ondertekenfase een iets andere vorm. De hoek was in een eerder 
ondertekenstadium hoekiger en minder sierlijk. Ondanks de kleine genoemde wijzigingen, kan 
worden vastgesteld dat de ondertekening in dit schilderij vrij nauwkeurig werd nagevolgd in verf. 
Enkele delen van het kussen zijn zeer dik geschilderd en registeren zwart. De vleespartijen werden 
mogelijk onderschilderd in grisaille. Verder waren de verflagen eenvoudig doordringbaar met IRR 
(zie hoofdstuk 4).  
Röntgen: Onderzocht door G. van de Voorde (KIK, Brussel), 14 januari 2002. Collectie Faries, 
RKD-kunstwerknummer: 2100, MFX 6: 1-4.  
Literatuur: Leeflang 2003b, afb. 3 (IRR-detail van de gezichten van Christus en Johannes). 

 

85. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Chicago, Art Institute of Chicago, 
1975.136. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 74,7 x 57,6 cm; Hand 2004, cat. 81, fig. 104. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeninger, 1 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail 
van Christus en Johannes inclusief de ondertekende draperieën: MF 343:15-36 en MF 344:1-17 
(gedigitaliseerd RKD: MF 343: C3-344: C5). IRR-opnames en montages van Wolff bevinden zich in 
Chicago, Art Institute. Origineel negatieven van het onderzoek uitgevoerd door Faries bij het RKD 
(onder Antwerpen-Project), RKD-kunstwerknummer: 1859. Van dit laatste materiaal bevinden de 
digitale opnames en montages zich zowel in het archief van Leeflang als in het RKD. Afdrukken 
van de montages van Chicago tevens in het archief van Leeflang (met dank aan Martha Wolff). 
Ondertekening: De ondertekening van Christus en Johannes zijn tot stand gekomen door middel 
van de traceermethode (aangebracht met een droog materiaal) en bestaat enkel uit schematische 
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contourlijnen, die op verscheidene plaatsen zijn onderbroken. In de achtergrond en architectuur is 
echter een schetsmatige manier van ondertekenen toegepast (eveneens aangebracht met een droog 
materiaal). In de luchtpartij boven de hoofden van Christus en Johannes zijn loshangende 
draperieën en een cirkel (mogelijk een aureool) voorbereid, die niet zijn uitgevoerd in verf. In verf 
werd een baldakijn en twee pilasters geschilderd. Aangezien deze elementen in de versie in Brussel 
zowel zijn ondertekend als geschilderd, kan worden vastgesteld dat het schilderij in Chicago eerder 
tot stand kwam dan de versie in Brussel (zie hoofdstuk 4). De verflagen van het paneel in Chicago 
waren eenvoudig te doordringen met IRR. De vleespartijen werden echter mogelijk wel in grisaille 
onderschilderd. De rode doek en de architectuur aan de bovenzijde registreert donkergrijs, maar is 
niet volledig opaak.  
IRR: Onderzocht door Wolff, na 1984. Apparatuur: CAI Inframetrics InfraCam. Opnamen: 
Gehele schilderij met uitzondering van de bovenzijde van zuilen aan de linker- en rechterkant 
(Wolff, Chicago). Chicago, Art Institute of Chicago Overig beeldmateriaal: 
Overzichtskleurenfoto (copyright Chicago, Institute of Art), eigen collectie. Ondertekening: Zie 
beschrijving van het onderzoek in 1984.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend. 
Literatuur: verwachte bestandscatalogus Chicago, Art Institute (Wolff). 
Overige opmerkingen: Het paneel is als enige binnen de onderzoeksgroep met de omhelzende 
kinderen voorzien van wapenschilden. Het linker familiewapen kon worden geïdentificeerd met dat 
van de Amsterdamse koopman, Pompeus Occo.  

 
86. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Den Haag, Mauritshuis, 348, 
olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 38,5 x 58,0 cm; Hand 2004, cat. 83. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Wadum, 1997. Apparatuur: Den Haag, Mauritshuis. Opnamen: Detail 
ornament rechtsboven inclusief putto; detail van rechtersokkel; detail van linker onderhoek van 
schilderij inclusief de rechtervoet van Christus; detail van het hoofd van Christus; detail van 
landschap (linkerkant). Originele negatieven en afdrukken in het archief van het Mauritshuis 
(Wadum). Gedigitaliseerde opnames en montages in het archief van Leeflang. Ondertekening: 
Slechts in enkele delen van de figuren zijn ondertekende contourlijnen van het traceerkarton 
zichtbaar (aangebracht met een droog materiaal). Doordat de figuren nauwkeurig werden 
uitgespaard, kan worden vastgesteld dat de houding van de kinderen in hun geheel werd vastgelegd 
in de ondertekenfase. Rond het hoofd van Christus zijn stralen van een aureool voorbereid die niet 
zijn uitgevoerd in verf. Dit element werd niet teruggevonden bij de andere onderzochte schilderijen 
met Christus en Johannes als kinderen. Het architectonische kader dat is geschilderd, wijkt gedeeltelijk af 
van de ondertekening. Daarbij heeft de kunstenaar eveneens veranderingen in de architectuur 
aangebracht tijdens het verfstadium. Voor de florale motieven in de bovenhoeken van het paneel 
heeft de kunstenaar een ponseerkarton gebruikt (zie hoofdstuk 4).  
Verfmonsters: Onderzocht door Wadum, 1997. 
Röntgen: Onderzocht door het museum, 1997.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 7 september 2001 (in het 
restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm 
van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie.  
Literatuur: Wadum/ Traversi 1999, afb. 2 (traceringen Weimar en Den Haag), afb. 3, 4 (beide IRR, 
Den Haag), 5 (verfmonster), 6, 7, 8 (details IRR, Den Haag). 

 

87. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Buiten het atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Palermo, Galleria Regionale, 1102. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 44,0 
x 33,0 cm; Hand 2004, cat. 84.6. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 31 oktober 2002. Apparatuur: RuG. 
Opnamen: Het gehele schilderij werd gedocumenteerd. Digitale opnames en montages onder 
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Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD en het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een vrije ondertekening, die werd 
aangebracht met een droog materiaal. De figuren zijn aangeduid met contouren. Met korte gebogen 
arceringen is het volume van de lichamen aangegeven. In de draperieën en het bed zijn meer 
arceringen aanwezig. Behalve de donkere achtergrond waren de verflagen doordringbaar met IRR.  
Overige opmerkingen: Dit paneel is een gemaakt door een zeventiende-eeuwse navolger van Van 
Cleve.  

 
88. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, particulier bezit (Duitsland), in 
bruikleen aan Frankfurt, Städelsches Kunstinsitut, geen inventarisnummer. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Vierkant: 25,4 x 25,1 cm; Hand 2004, cat. 81.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Richter, 17 februari 1988. Apparatuur: Onbekend. Opnamen: Onbekend 
Overig beeldmateriaal: Overzichtszwartwit foto (copyright Frankfurt, Städelsches Kunstinsitut), 
eigen collectie. Ondertekening: Tijdens het onderzoek met IRR kon geen ondertekening zichtbaar 
worden gemaakt (zie ook hoofdstuk 4).  
Röntgen: voor 1993.  
Verfmonsters: voor 1993.  
Literatuur: In het artikel van Sander wordt het onderzoek met IRR genoemd in voetnoot 31, p. 
183 (Sander 1995). Er werden geen IRR-montages gepubliceerd. 
Overige opmerkingen: De gegevens inzake het onderzoek met IRR heb ik gekregen via Sander 
per e-mail. Ik ken het schilderij enkel van een zwartwit foto.  

 
89. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve, Christus en Johannes de Doper als kinderen, verblijfplaats onbekend (25 januari 2001, 
geveild bij Sotheby’s New York), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 73,0 x 62,2 cm; Hand 
2004, cat. 84. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 2000. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail van Christus en 
Johannes (digitaal Ainsworth). Archief van Ainsworth Ondertekening: De ondertekende 
contourlijnen (in een droog materiaal) van het traceerkarton zijn zichtbaar in Christus en Johannes. 
Er zijn geen arceringen toegevoegd en evenals op de panelen in Brussel en Chicago zijn de 
contourlijnen op verschillende plaatsen onderbroken. De ondertekening is echter minder goed 
leesbaar dan bij de versies in Chicago en Brussel. Dit kan eventueel te maken hebben met de 
gebruikte IRR-camera. Er zou echter tevens sprake kunnen zijn van een enkele fase in de 
ondertekening (indien ervan wordt uitgegaan dat de ondertekening in Brussel en Chicago in een 
tweede fase werd overgetrokken), het toegepaste ondertekenmateriaal, de dikte van de overliggende 
verflagen of een eventueel aangebrachte grijze tussenlaag. Er zijn geen veranderingen aangebracht 
in de ondertekenfase. Ook bracht de kunstenaar geen wijzigingen aan in verf ten opzichte van de 
ondertekening. Het donkere gedeelte van de baldakijn, achter de kinderen, bleef ondoordringbaar 
met IRR en de kinderen werden in grisaille onderschilderd.  
Röntgen: Onderzocht door het museum (New York, Metropolitan Museum of Art, gegevens in 
het archief Ainsworth), voor 2000.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 12 oktober 2001.  
Tracering op folie: Door Leeflang, 12 oktober 2001 (in archief van Leeflang).  
Literatuur: Het onderzoek met IRR wordt genoemd in de veilingscatalogus van Sotheby’s New 
York. Er werden echter geen IRR-afbeeldingen toegevoegd (veilingscat. Sotheby’s, Art of the 
Renaissance, New York 2001, pp. 74-77). 
Overige opmerkingen: De toevoeging van fleur-de-lis op de baldakijn zou eventueel een 
verwijzing kunnen zijn naar het Franse Hof (aantekeningen Ainsworth).  
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90. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Weimar, Kunstsammlungen zu Weimar, 
Schossmuseum, G 77. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig liggend: 37,8 x 58,6 cm; Hand 2004, cat. 83.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 26 november 2002. Apparatuur: RuG. 
Opnamen: Het gehele schilderij werd gedocumenteerd. Digitale opnames en montages onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries) en het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er werd geen ondertekening 
geregistreerd. De figuren zijn echter wel nauwkeurig uitgespaard. Dit doet vermoeden dat er wel 
een ondertekening aanwezig is. Deze is mogelijk niet waarneembaar, omdat de kunstenaar een 
grijze tussenlaag heeft aangebracht. Faries veronderstelt om deze reden dat dit paneel wellicht 
buiten het atelier van Joos van Cleve zou kunnen zijn vervaardigd (mondeling, 26 november 2002). 
Mijns inziens komt de schildertechniek echter wel dicht in de buurt van de werken uit de werkplaats 
van Van Cleve. De kindjes en het landschap werden tijdens het onderzoek met IRR transparant. De 
schaduwen onder de kinderen op het kussen en de grond, en de schaduwzijden van de architectuur 
zijn opaak (zie hoofdstuk 4).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 7 mei 2002 (in het 
restauratielaboratorium van het museum).  
Tracering op folie: Onderzocht door Leeflang, 7 mei 2002. Archief van Leeflang.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend. 
Literatuur: Wadum/ Traversi 1999, afb. 2 (traceringen Weimar en Den Haag). 
  

 
91. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Wenen, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden 
Künste, 464, olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 50,0 x 58,0 cm; Hand 2004, cat. 80.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 2 december 2003 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Neen (enkel een digitale snapshot). Ondertekening: Er is met het blote oog 
nauwelijks ondertekening zichtbaar. Enkel in de hals van Johannes zijn twee korte lijntjes door de 
verf te zien, die niet werden uitgevoerd in verf. Het onderzoek met traceringen op transparant folie 
van foto’s op schaal wees uit dat er echter mogelijk wel gebruik is gemaakt van een karton om de 
voorstelling te reproduceren.  
Overige opmerkingen: Gebruik van karton zeer aannemelijk op op basis van traceringen. Zeer 
goede werkplaatskopie naar de versie in Napels, Museo di Capodimonte (Hand 2004, cat. 80, fig. 
105). Het paneel is gedetailleerd geschilderd met oog voor detail, zie onder meer de vlinder. 
Donkere en lichte partijen gaan vloeiend in elkaar over.  

 
92. Heilige Hiëronymus in een landschap 
Atelier, Heilige Hiëronymus in een landschap, Oldenburg, Landesmuseum, 107, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 39,5 x 29,5 cm; Hand 2004, cat. 12.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Hendrikman, 3 maart 2003. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Hiëronymus en detail van de hoed in linker onderhoek (digitaal Leeflang/ Hendrikman). Digitale 
opnames en montages in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Het paneel is vrij 
summier voorbereid in de fase van de ondertekening. Met enkele ondertekende contourlijnen in 
een droog materiaal, en een aantal korte arceringen werd de figuur vastgelegd. In het rode 
hoofddeksel en de mantel werden iets meer arceringen aangebracht. In het landschap werd geen 
ondertekening geregisteerd. Het groen registeerde tevens iets grijziger, en is minder goed 
doordringbaar dan de overige partijen. Het achtergrondlandschap is echter niet volledig opaak. Er 
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werden geen wijzigingen aangebracht in verf ten opzichte van de ondertekening. Het karakter van 
de ondertekening komt overeen met Christus als tuinman in Aken.  

 
93. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1540 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1540, Brussel, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, 4810, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 41,5 x 28,3 cm; niet bij 
Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Gezicht van Hiëronymus; boekenkastje; bril; schedel en wijzende hand (MF 1477: 33-1478: 11). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 2088, digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en enkele details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in collectie 
Faries, RKD en eigen collectie. Ondertekening: Een zeer duidelijk getraceerde ondertekening, 
aangebracht met een droog materiaal. Zowel de figuur als de omringende elementen, zoals de 
boekenkast, schedel en bril, werden overgebracht door middel van een doordrukkarton. De 
ondertekening werd nauwkeurig nagevolgd in verf, behalve de bril werd in het schilderstadium 
veranderd van positie. De bril was lager voorbereid in de fase van de ondertekening. De 
achtergrond bleef volledig opaak en in het rode gewaad van de heilige werd zwart toegevoegd in de 
schaduwen (zie hoofdstuk 2).  

 

94. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Joos van Cleve, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Art Museums, 1961.26, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 99,6 x 83,8 cm; Hand 2004, cat. 78, 
fig. 95. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Jennings, 22 mei 1990. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail 
van de kandelaar met hoofddeksel; gezicht inclusief hand van Hiëronymus; boek en detail van het 
landschap (JEROME-TIF: S11-S65, kopie van digitale opnames op Cd-rom in eigen collectie). 
Originele materiaal in het archief van Ainsworth, digitale opnames en montages tevens in het 
archief van Leeflang. Ondertekening: De ondertekening werd aangebracht met een droog 
materiaal en bestaat uit contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen voor schaduw en volume 
(mogelijk gebruik van karton). Voor de schaduwzijde van Hiëronymus’ rechtermouw plaatste de 
kunstenaar lange diagonale en lange horizonale arceringen in zijn hoofddeksel op tafel. 
Hiëronymus’ linkeroog werd iets lager voorbereid in de fase van de ondertekening, dan dat 
uiteindelijk werd uitgevoerd in verf. Het sterk nagedonkerde groene tafelkleed was moeilijk 
doordringbaar in IRR. De overige partijen konden eenvoudig worden doordrongen met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 25 oktober 2001 (op zaal).   

 
95. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Escorial, El Escorial, 10014046, olieverf op 
paneel. Rechthoekigstaand: ca. 40 x ca. 30 cm; niet bij Hand 2004.  
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 29 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
paneel is sterk nagedonkerd en bevindt zich gedeeltelijk achter een vitrinekast, waardoor een 
nauwkeurige bestudering onmogelijk was.  

 
96. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Groep Joos van Cleve, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Genua, Palazzo Reale, 
inventarisnummer onbekend, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: ca. 40 x ca. 30 cm; niet bij 
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Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, Martens, 16 maart 2003 (op zaal). Ondertekening: De 
ondertekening, die zichtbaar is met het blote oog door de verflagen van het gezicht en de schedel 
heen werd mogelijk aangebracht met een vloeibaar medium en een penseel. Er zijn enkel 
contourlijnen waarneembaar.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
schilderijtje hing hoog aan de muur (in het slaapvertrek van de keizerin) waardoor een nauwkeurige 
bestudering onmogelijk was. Aan de boven- en onderzijde zijn twee zwart geschilderde stroken 
toegevoegd, mogelijk om het paneel aan te passen aan de lijst. Het vernis is sterk vergeeld en 
vlekkerig. Desalniettemin zou het onderhavige schilderij een werkplaatskopie kunnen betreffen.  

 
97. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Maastricht, Bonnefantenmuseum, 4043, 
olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 78,5 x 109,5 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, Van Daalen, 17 januari 2003. Apparatuur: SRAL. 
Opnamen: Gezicht van de Heilige Hiëronymus en een gedeelte van de achtergrond (links, 
opnames enkel digitaal, archief Leeflang). Ondertekening: Een waterige penseelondertekening. De 
lijnen zijn vloeiende, maar schematisch. Zeer waarschijnlijk werd de eerste afdruk (in een droog 
materiaal) van het karton, overgetrokken met een penseel. Ook de groeven en rimpels in het gezicht 
van Hiëronymus werden voorbereid in de fase van de ondertekening. Veel van de schaduwen in de 
plooien van de gewaden zijn gemengd met zwart en zijn hierdoor ondoordringbaar met IRR.  
Overige opmerkingen: Latere kopie. In het museum wordt het werk toegeschreven aan Maerten 
van Cleve.  

 
98. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Madrid, Monasterio de las Descalzas Reales, 
inventarisnummer onbekend, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: ca. 40 x ca. 30 cm; niet bij 
Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 31 mei 2005. Overig beeldmateriaal: Neen (enkel een 
digitale snapshot). Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
paneel hing boven een deur, waardoor een nauwkeurige bestudering onmogelijk was. Het betreft 
hier echter een latere kopie naar een voorbeeld van Joos van Cleve. In de rechteronderhoek bevindt 
zich een goudkleurige kandelaar en linksboven een decoratieve klok (zoals ook op de versie geveild 
bij Sotheby’s Amsterdam en het paneel in Maastricht, Bonnefantenmuseum).  

 
99. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, particuliere collectie (geveild bij Sotheby’s 
Amsterdam), olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 49,0 x 62,8 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Jansen, 3 november 2003. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Digitale opnames en montages zowel in het archief van Leeflang als in dat van Faries, RKD. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk 
getraceerde ondertekening in een droog materiaal in het gezicht, de handen en de schedel.  
Overige opmerkingen: 
Latere kopie.  
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100. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1528 
Atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1528 (gedateerd op het paneel), Princeton, New Jersey, 
The Art Museum, Princeton University, 82-76. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 
7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 39,6 x 28,8 cm; Hand 2004, cat. 75, fig. 94. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Muller, voor 1990. Apparatuur: AMPU. Opnamen: Zie publicatie Muller 
1990. Ondertekening: De ondertekening werd aangebracht met een droog materiaal, mogelijk krijt 
(gebaseerd op de bestudering van dwarsdoorsneden) en bestaat hoofdzakelijk uit contourlijnen. De 
baard is aangeduid met golvende lijnen. Behalve contourlijnen voor de plooien werden in het 
gewaad van Hiëronymus tevens enkele arceringen aangebracht voor schaduw. De rozenkrans aan 
de muur was in de fase van de ondertekening meer naar links gepland. Op basis van de 
gepubliceerde details kan geen volledig beeld worden gegeven van de doordringbaarheid van de 
verschillende kleuren. In de IRR-details in het artikel van Muller is de ondertekening goed 
waarneembaar (en worden de verflagen transparant).  
Literatuur: 
Muller 1990, afb. 4 (detail van Hiëronymus) en 5 (detail van rozenkrans). 
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

101. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Rotterdam, Museum Boijmans Van 
Beuningen, 1918, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 31,0 x 22,5 cm; niet bij Hand 2004.  
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Van Asperen de Boer, 17 januari 1994. Apparatuur: vAdB. Opnamen: 
Hiëronymus en lessenaar (IRR AB 1559:15-26). RKD-kunstwerknummer: 126. Ondertekening: 
Summiere ondertekening bestaande uit contourlijnen, die mogelijk werd aangebracht met een droog 
materiaal. Literatuur: Lammertse in Lammertse 1994, pp. 192-195 (cat.nr. 40), afb. b (detail vanhet 
hoofd van Hiëronymus), afb. c (linker onderhoek van het schilderij). In dezelfde catalogus is tevens 
een paneel met Maria en Kind dat in het atelier van Joos van Cleve werd vervaardigd, opgenomen 
(cat. nr. 39, afmetingen: 25,0 x 18,0 cm). Dit werk werd op 20 december 1993 onderzocht met IRR 
door Van Asperen de Boer (met vAdB-apparatuur). Er werd echter geen ondertekening 
gedetecteerd, en er werden geen opnames gemaakt.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

102. Boetvaardige Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1542  
Buiten het atelier, Boetvaardige Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1542 (gedateerd op het paneel), 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 3035, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 67,5 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 79.3. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2003. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Detail van hals en gezicht (IRR MF 1476, 33-1476, 37). Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2093. Ondertekening: De ondertekening is zeer 
moeilijk zichtbaar en werd mogelijk aangebracht met een vloeibaar medium en een penseel. Het 
boek op de lessenaar was in een eerder stadium groter. De ondertekening is mogelijk zeer 
nauwkeurig nagevolgd in verf, waardoor de ondertekende lijnen slecht zijn te onderscheiden van de 
geschilderde. De blauwe mantel is moeilijk doordringbaar, aangezien er naar alle waarschijnlijkheid 
veel zwart is toegevoegd.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. De 
datering 1542 (na de dood van Joos van Cleve), de manier van ondertekenen en de toevoeging van 
zwarte verf in de schaduwpartijen lijkt erop te wijzen dat dit schilderij buiten het atelier tot stand is 
gekomen. Het paneel volgt niet de werkplaatsroutines van Joos van Cleve.  
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103. Boetvaardigde Hiëronymus 
Buiten het atelier, Boetvaardigde Hiëronymus, Genua, Galleria di Palazzo Rosso, P.R. 70, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 65,5 x 52,5 cm; Hand 2004, cat. 79.6. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 16 maart 2003 (op zaal). Ondertekening: Er was 
geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. De 
achtergrond is volledig zwart, vandaar dat er niet meer wordt gesproken van een Boetvaardige 
Hiëronymus in zijn studievertrek, maar enkel van de Boetvaardige Hiëronymus.  

 
104. Boetvaardige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Atelier, Boetvaardige Hiëronymus in zijn studievertrek, Princeton, The Art Museum, Princeton University, 
28-40. Dendrochronologische datering aanwezig, zie tabel 7. Olieverf op doek, dat is gespannen 
over een paneel. Rechthoekig staand: 67,8 x 57,0 cm; Hand 2004, 79.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Muller, voor 1990. Apparatuur: AMPU. Opnamen: Onbekend 
Ondertekening: De ondertekening was niet zichtbaar tijdens het onderzoek met IRR, mogelijk 
door de aanwezigheid van een grijze tussenlaag.  
Literatuur: Muller 1990 (IRR-onderzoek wordt genoemd, maar geen afbeeldingen). 
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

105. Lucretia 
Atelier, Lucretia, San Francisco, Young Art Museum, 54651, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
75,8 x 61,0 cm; Hand 2004, cat. 60.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Februari 1985. Apparatuur: MMA. Ondertekening: 
Ondertekening zichtbaar (rapport Ainsworth), omdat er geen opnames zijn gemaakt en het rapport 
enkel melding maakt van de aanwezigheid van de ondertekening, is een beschrijving onmogelijk.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

106. Lucretia 
Atelier, Lucretia, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 833. Dendrochronologische datering aanwezig 
(zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 76,0 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 60, fig. 89. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 16 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Deel 
van het gezicht en de handen (IRR MA VK 4, 4 8-37; VK 4, 5 3-11; ASBL 2, 19 27-28). 
Ondertekening: In het gezicht zijn fijne contourlijnen zichtbaar (in een droog materiaal), die zeer 
waarschijnlijk het resultaat zijn van het gebruik van een traceerkarton. De neusvleugels zijn 
aangegeven met boogjes en de bovenlip met een gebogen golvende lijn. In de changeant mouwen 
registeert de ondertekening beter (en lijkt hierdoor in de opnames donkerder van tint) dan in het 
gezicht en zijn de lijnen hoekig en hier en daar onderbroken. In de handen bracht de kunstenaar 
naast contourlijnen enkele korte arceringen aan voor schaduw. Hoewel de ondertekening van de 
handen mogelijk ook werd aangebracht met behulp van een karton is de ondertekening, door de 
toevoeging van grijs in de handschoenen, moeilijker leesbaar. De donkere achtergrond bleef opaak.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Lammertse, 11 december 2006 (op zaal).   
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107. Salvator Mundi 
Groep/ atelier Joos van Cleve (Cornelis van Cleve?), Salvator Mundi, Madrid, Museo del Prado, 
2654, olieverf op paneel, rechthoekig staand: 60,0 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 13.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met blote oog.  
Overige opmerkingen: Het paneel is schildertechnisch van een hoge kwaliteit en is mogelijk van 
de hand van Cornelis van Cleve.  

 
108. Salvator Mundi 
Buiten het atelier, Salvator Mundi, Madrid, Museo del Prado, 2636, olieverf op paneel. Rechthoekige 
staand (rondboog): 34,0 x 27,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Zeer tekenachtig geschilderd met fijne arceringen in verf; mogelijk tweede 
helft zestiende eeuw (navolger van Joos van Cleve). In catalogus van het museum wordt het werk 
gecatalogiseerd als ‘Anoniem Vlaams’.  

 
109. Salvator Mundi 
Joos van Cleve, Salvator Mundi, Parijs, Musée du Louvre, RF 187, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 54,0 x 40,0 cm; Hand 2004, cat. 13. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Scailliérez, voor 1990.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, voor 1990.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002. Ondertekening: Enkele 
ondertekende contourlijntjes zichtbaar met het blote oog langs de vingers van Christus.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 34 (IRR- en röntgenonderzoek worden beide genoemd, maar er zijn 
geen afbeeldingen opgenomen).  

 

110. Mater Dolorosa 
Joos van Cleve en atelier, Mater Dolorosa, Genua, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di 
Pellicceria, GNPS 62, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 53,0 x 39,5 cm; Hand 2004, cat. 44, 
fig. 129. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen (ook aanwezig: Masi, Mignonege), 8 
april 2002. Apparatuur: UG. Opnamen: Gezicht van Maria inclusief hoofddoek; handen van 
Maria Dolorosa (MF 1543: 20-26, 1547: 31-37, 1548: 02-11). Origineel en gedigitaliseerd materiaal 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Gedigitaliseerde opnames en montages in het 
archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s 
(Leeflang) eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: 
De ondertekening bestaat enkel uit schematische contourlijnen in een droog materiaal; hetgeen 
wijst op het gebruik van een traceerkarton. De rode, blauwe en inkarnaatpartijen worden 
transparant in IRR. De achtergrond blijft opaak.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (in de tentoonstelling Joos van Cleve 
e Genova).   

 
111. Mater Dolorosa 
Groep Joos van Cleve/ Cornelis van Cleve, Mater Dolorosa, Lissabon, Museu Nacional Arte Antiga, 
107, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 64,0 x 49,0 cm; Hand 2004, cat. 90.4. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 18 november 2000 (op zaal). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
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Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

112. Mater Dolorosa 
Groep Joos van Cleve, Mater Dolorosa, Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, 72.68. Olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 66,0 x 52,4 cm; Hand 2004, cat. 90.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeniger, 25 september 1984. Apparatuur: IU. Ondertekening: 
Fijne (lichtgrijs registerende) contourlijnen, die nauwkeurig zijn gevolgd in het verfoppervlak 
(wellicht het resultaat van het gebruik van een doordrukkarton). De achtergrond kon slechts 
gedeeltelijk worden doordrongen met IRR. Het blauw werd volledig transparant (gegevens zijn 
gebaseerd op het onderzoeksrapport van Faries en Hoeninger).   

 
113. Liggend Christuskind 
Atelier, Liggend Christuskind, Antwerpen, Koninklijke Museum voor Schone Kunsten, 459, olieverf 
op paneel. Rechthoekig liggend: 29,0 x 41,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, 14 maart 2001. Apparatuur: IU. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2071. Ondertekening: De 
ondertekening is zeer moeilijk zichtbaar. De omtrek van de bol met het landschap is voorbereid 
met een contourlijn in de fase van de ondertekening (droog materiaal). De achtergrond was volledig 
ondoordringbaar met IRR; het groenblauwe kussen registeert donker, maar is niet geheel opaak. De 
wereldbol (met uitzondering van de berg aan de linkerkant) en het Christuskind werden transparant. 
De schaduwen in het lichaam van Christus zijn echter wel gemengd of ondergemodelleerd met 
zwart of grijs.  
Overige opmerkingen: Friedländer beschouwd dit werk als een typerend voorbeeld van Imitator 
A (zie hoofdstuk 1).  

 

 

(VORSTEN)PORTRETTEN 

114. Zelfportret, 1519 
Joos van Cleve, Zelfportret, 1519 (gebaseerd op huwelijksjaar), Madrid, Thyssen-Bornemisza 
Collectie, 1930.128, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 38,0 x 27,0 cm; Hand 2004, cat. 22, fig. 
41. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 26 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: In het gezicht is geen ondertekening zichtbaar met het blote oog. Langs de 
contouren van de vingers zijn enkele ondertekende lijnen te zien.  

 
115. Portret van Joris Vezeleer 
Buiten het atelier, Portret van Joris Vezeleer, Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-3292, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand (rondboog): 58,0 x 38,5 cm; Hand 2004, cat. 29.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Van Daalen, Smeets, 17 januari 2003. Apparatuur: SRAL. 
Opnamen: Hoofd en handen van Joris Vezeleer. Digitale opnames en montages eigen collectie, 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD en Amsterdam, Rijkmuseum. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening 
zichtbaar tijdens het onderzoek met IRR. De achtergrond en kledij van de man bleven 
ondoordringbaar. Het rechtergedeelte van het hoofddeksel is eveneens opaak; terwijl de linkerzijde 
wel doordringbaar is. Mogelijk werd over het gehele paneel een grijze tussenlaag aangebracht. Deze 
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is door de verflagen alsmede in IRR zichtbaar als brede kwaststreken. De schildertechniek lijkt 
eerder zeventiende- of achttiende eeuws, dan zestiende eeuws.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Tauber, Filedt Kok, 25 september 2006 (in het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch).  
Overige opmerkingen: Het paneel uit Amsterdam werd met IRR onderzocht in de tentoonstelling 
Rijksmuseum aan de Maas, Maastricht, Bonnefantenmuseum. Mogelijk kwam het werk in de 
zeventiende eeuw (of later) tot stand. In dit geval zou het portret kunnen hebben behoord tot de 
collectie van de Nederlandse staatsman en dichter, Constatijn Huygens (1596-1687), die de 
portretten van zijn overgrootouders, Joris Vezeleer en Margartha Boghe, in zijn verzameling had. 
Uit een zeventiende-eeuwse briefwisseling tussen de Antwerpse kunsthandelaar Musson en 
Constatijn Huygens, blijkt dat deze portretten waren vervaardigd door een Antwerpse kunstenaar, 
genaamd De Vos. Of hiermee Cornelis de Vos (1583/1584-1651) wordt bedoeld, is onbekend. Het 
paneel bestaat uit twee verticale planken. Het is afgeschaafd tot 0,3 cm en overgebracht op een 
nieuw paneel, dat vervolgens is voorzien van een parket. Bovendien is de originele drager ingelegd 
in een latere constructie die een onbeschilderde rand suggereert. Dit maakte het onderzoek met 
dendrochronologie onmogelijk. Het paneel is voorzien van een dunne witte grondering. Tevens 
werd een grijze tussenlaag aangebracht en werden het haar en het hoofddeksel onderschilderd met 
roodbruin. Nadat de verflagen waren aangebracht, werden tot slot de individuele haren en het bont 
geschilderd met een zeer fijn penseel. De lichte partijen in het gezicht werden gerealiseerd door 
middel van fijn geschilderde witte arceringen. De linker onderzijde van de hoed werd verkleind in 
de laatste fase van het schilderproces.  

 
116. Portret van Joris Vezeleer en Margaretha Boghe, 1518 
Joos van Cleve, Portret van Joris Vezeleer en Margaretha Boghe, 1518 (gebaseerd op huwelijksjaar), 
Washington, National Gallery of Art, 1962.9.1, 1962.9.2, olieverf op paneel. Rechthoekig staand 
(pendanten): linkerpaneel (man) 58,0 x 40,0 cm; rechterpaneel (vrouw) 57,1 x 39,6 cm. Hand 2004, 
cat. 29, fig. 64. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 13 september 1981. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail van de 
hand van Joris Vezeleer (MF 68:7a-9a / NGA 12, 7a-9a). Negatieven en handmontage onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 980. Dia van handmontage in eigen 
collectie. Ondertekening: Enkele schetsmatige ondertekende lijntje, mogelijk in een droog 
materiaal, in de handen van de man. In het gezicht van zowel de man als vrouw werd geen 
ondertekening geregistreerd.  
IR: Onderzocht door het museum (Washington, National Gallery), datum onbekend. 
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
UV (foto's): Onderzocht door het museum, 15 februari 1963. 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 19 oktober 2001 (op zaal).  
Overige opmerkingen: Tijdens de bestudering met het blote oog en een loep werden enkele 
vingerafdrukken, mogelijk van de kunstenaar, opgemerkt in de verflagen (in het bont).  

 
117. Portret van Stefano Raggio 
Joos van Cleve, Portret van Stefano Raggio, Genua, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria, 
GNL 56/2001, olieverf op paneel (overgebracht op hardboard). Rechthoekig staand: 38,0 x 27,0 
cm; Hand 2004, cat. 70, fig. 60. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen (ook aanwezig: Masi, Mignonege), 8 
april 2002. Apparatuur: UG. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 2105. Ondertekening: In het gezicht en de handen is geen ondertekening 
zichtbaar met IRR. De donker mantel van de man is ondoordringbaar met IRR. Zijn hoofddeksel 
registreert donkergrijs, maar is niet volledig opaak.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003.  
Overige opmerkingen: De inscriptie op het paneel die de afgebeelde man identificeerd met 
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Stefano Raggio en de kunstenaar als Lucas van Leyden, is van een latere datum (wellicht 
zeventiende-eeuws).  

 
118. Portret van een man en vrouw 
Joos van Cleve, Portret van een man en vrouw, Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 0027 (man), 0026 
(vrouw), olieverf op paneel. Tweeluik: linkerpaneel (man) 33,0 x 21,7 cm; rechterpaneel (vrouw) 
33,0 x 22,2 cm. Hand 2004, 30A-B, fig. 67A-B. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Faries, Bouma, 16 februari 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Detail van de handen van de man. Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Digitale opnames en montages eigen collectie. Overig beeldmateriaal: 
Geen kleurenkleinbeelddia’s, maar wel zwartwit foto’s (copyright Enschede, Rijksmuseum 
Twenthe). Negatieven en afdrukken in Rijksmuseum Twenthe, afdrukken in eigen collectie. 
Ondertekening: Enkel in de rechterhand van de man werden enkele schetsmatige lijnen 
geregistreerd. Door het zeer losse karakter van de ondertekening is niet exact te bepalen of de lijnen 
de hand in dezelfde positie voorbereidde. Door de toevoeging van zwarte verf in de kleding van de 
man bleven de bruine partijen opaak in IRR. Ook de achtergrond was ondoordringbaar voor het 
oog van de camera, waardoor het onderscheid tussen zijn kleding en de achtergrond moeilijk is te 
zien. Het hoofddeksel is zwart. De geldstukken zijn over het kleed geschilderd. De achtergrond van 
het vrouwportret, en tevens de druiven en hoofddoek, zijn opaak.  
IR: Onderzocht door het museum, datum onbekend. Negatieven en afdrukken in Enschede, 
Rijksmuseum Twenthe. Afdrukken eveneens in eigen collectie.  
UV (foto's): Onderzocht door het museum, datum onbekend. Negatieven en afdrukken in 
Enschede, Rijksmuseum Twenthe. Afdrukken tevens in eigen collectie.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 16 februari 2001 (in het 
restauratielaboratorium vanhet museum).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Jansen, Masi, Wolters, 21 september 2006 (in 
tentoonstelling, Brugge).  
Overige opmerkingen: Afmetingen van de panelen, inclusief de originele lijst: 40 x 29 cm. 
Wapenschilden zijn origineel.  

 
119. Portret van een man en een vrouw, 1520 
Joos van Cleve, Portret van een man en een vrouw, 1520 (gedateerd op het paneel met de vrouw), 
Florence, Galleria degli Uffizi, 236, 237, olieverf op paneel. Rechthoekig staand (portrettenpaar): 
linkerpaneel (man) 57,0 x 42,0 cm; rechterpaneel (vrouw) 57,0 x 42,0 cm. Hand 2004, cat. 23a 
(man), fig. 66A, 23B (vrouw), fig. 66B. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi, Masi, Mignonege, 17 maart 2003. Apparatuur: UG. 
Opnamen: Gezicht van de vrouw (ML 8: 13a-20a); gezicht van de man (ML 8: 21a-24a); handen en 
arm van de vrouw (ML 8: 1a-11a, ML 7: 2-37); detail van de architectuur, links van de vrouw (ML 
8: 12a). Origineel en gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie. Digitale opnames en montages 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Er zijn enkel twee 
overzichtskleinbeelddia’s gemaakt in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova (in eigen collectie). De 
panelen bevonden zich achter glas, waardoor een optimale belichting (zonder reflectie) vrijwel 
onmogelijk was. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met een droog materiaal, in de 
handen van de vrouw is zeer typerend voor Joos van Cleve. Ze zijn vlot voorbereid met contouren 
en korte gebogen arceringen om de schaduwzijde van de rechterhand en vingers aan te duiden. De 
rechterpink was iets lager voorbereid dan uiteindelijk werd uitgevoerd in verf. In de linkerhand, die 
eveneens is gevormd door contourlijnen, zijn korte arceringen aangebracht in de wijs- en 
ringvinger. Ook in de mouw van de linkerarm zijn enkele ondertekende lijnen aanwezig. In de 
handen van de man, alsmede in zijn gezicht en het gelaat van de vrouw, werd geen ondertekening 
geregistreerd. Bij de bestudering van het paneel van de vrouw met IRR kwam ook een pentimenti 
aan het licht. Het geschilderde vensterluik aan de linkerkant van het paneel, gaat aan de onderzijde 
schuil achter de schouder van de vrouw. In een eerder verfstadium was dit niet het geval. In IRR is 
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te zien dat eerst een vensterbank (in de vorm van een horizontale balk) was geschilderd, links van 
de schouder. Behalve de donkere achtergrond (deze bleef opaak) waren de verflagen eenvoudig 
doordringbaar.  
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (op zaal).  
Overige opmerkingen: De panelen werden onderzocht in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova 
in het Palazzo Spinola, Genua en bevonden zich achter glas.  

 
120. Portret van een man en een vrouw 
Buiten het atelier, Portret van een man en een vrouw, particulier bezit (Amsterdam), geen 
inventarisnummers, olieverf op paneel. Rechthoekig staand (pendanten): linkerpaneel (man) 64,0 x 
54,0 cm; rechterpaneel (vrouw) 63,5 x 53,5 cm. niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Wolters, 22 augustus 2003. Apparatuur: RKD. Opnamen: 
Gezicht en handen van het portret van de man; gezicht en handen van het portret van de vrouw 
(digitaal RKD). Digitale opnames in RKD; digitale opnames en montages in eigen collectie en in 
het RKD. Overig beeldmateriaal: Grootbeelddia’s (collectie Ter Kuile). Ondertekening: De 
handen van de vrouw werden voorbereid met een heel fijn (scherp), droog materiaal, waarbij de 
vingers zijn aangeduid met contourlijnen. Hoewel in het gezicht van de vrouw geen ondertekening 
werd geregistreerd, kwam er wel een enkele pentimenti aan het licht. De ogen en neus werden in 
een eerder verfstadium kleiner en hoger geschilderd. Het huidige geschilderde gezicht komt qua 
verhouding beter overeen met het portret van de man. In het gezicht van de man werd tijdens het 
onderzoek met IRR geen ondertekening of pentimenti zichtbaar gemaakt. In zijn hand werden 
echter enkele dikke penseelsterken geregistreerd. Deze zijn wellicht de ondertekening of een 
onderschildering. Zowel de schilderstijl als de ondertekening van de beide panelen is niet typerend 
voor Joos van Cleve, en doet een latere totstandkoming vermoeden (eind zestiende of begin 
zeventiende eeuw). De achtergrond en kleding van het portret van een vrouw zijn ondoordringbaar 
voor het oog van de IRR-camera. Bij het mansportret bleven enkel het hoofddeksel en de 
overmantel opaak. De achtergrond werd wel transparant.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Aarts, 9 september 2002.  
Overige opmerkingen: Naar alle waarschijnlijk zijn deze portretten na het overlijden van Joos van 
Cleve vervaardigd, rond 1550. Er zou meer onderzoek naar de portretten van Cornelis van Cleve 
moeten worden gedaan om vast te stellen of het in dit geval portretten van zijn hand betreft. Het 
portret van de man is van een hogere kwaliteit en verkeert bovendien in betere conditie dan het 
portret van de vrouw (de conditie van het vrouwportret is matig tot slecht). Vandaar dat het 
mansportret als uitgangspunt moet dienen voor verder onderzoek.  

 
121. Portret van een man (lid van de familie Hanneman) en portret van een vrouw 
Joos van Cleve, Portret van een man (lid van de familie Hanneman) en portret van een vrouw, Toledo, Toledo 
Museum of Art, 1926.59 (man), 1926.62 (vrouw), olieverf op paneel. Rechthoekig staand 
(pendanten): linkerpaneel (man) 41,2 x 33,6 cm; rechterpaneel (vrouw) 42,1 x 34,0 cm. Hand 2004, 
cat. 67, fig. 92. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 15 augustus 1994. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail met het 
gezicht van de man (MF 1185, 1-15) en een detail van zijn handen (MF 1185, 16-17). Enkele 
opnames van de vrouw: MF 1185:18-27. Originele negatieven onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 1636 en 1641. Ondertekening: Fijne lijntjes van de 
ondertekening in een droog materiaal zichtbaar in zowel de kleding als in het gezicht en de handen 
van de man en vrouw. Het gewaad van de vrouw is meer uitvoerig voorbereid met schetsmatige 
contourlijnen dan de man (rapport LeZotte, collectie Faries). De donkere mantel en hoed van de 
man, en de zwarte kraag van het gewaad van de vrouw, bleven tijdens het onderzoek met IRR 
opaak.  
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122. Portret van een man (Rogier, Schepen van Blitterswyck-Geldern) 
Buiten het atelier, Portret van een man (Rogier, Schepen van Blitterswyck-Geldern), Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Art Museums, 1943.95, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
44,5 x 31,8 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Jennings, 22 mei 1990. Apparatuur: MMA. Ondertekening: 
Volgens het scanrapport van Ainsworth/ Jennings was er geen ondertekening zichtbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 25 oktober 2001 (in het depot). 
Ondertekening: Hoewel in het scanrapport van Ainsworth/ Jennings staat vermeld dat er geen 
ondertekening zichtbaar was met IRR, lijken met het blote oog wel degelijk enkele voorbereidende 
lijnen zichtbaar te zijn. In de ringvinger van de rechterhand van de man; langs de contour van zijn 
kraag en hals zijn enkele summiere lijntjes waarneembaar. Ook schemert een ondertekend lijntje 
voor de bovenlip, aanduidingen voor de ogen en een contourlijn van de tulband op het voorhoofd 
door de verflagen heen.  

 
123. Portret van een man 
Atelier, Portret van een man, Den Haag, Mauritshuis (langdurig bruikleen van Rijksmuseum, 
Amsterdam), 895. Dendrochronologische onderzoek uitgevoerd op 19 juni 2007 (resultaten nog 
niet binnen toen het manuscript naar de drukker ging), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 45,7 
x 43,3 cm; Hand 2004, cat. 121, fig. 167. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 7 september 2001 (in het 
restauratielaboratorium van het museum); en tevens op 19 juni 2007 in het depot. Overig 
beeldmateriaal: Overzichtskleinbeelddia in eigen collectie. Ondertekening: Mogelijk enkele 
contourlijnen van de ondertekening zichtbaar met het blote oog in het gezicht (indicaties voor 
mond en neus) en de kleding.  
Overige opmerkingen: Het paneel is afgeschaafd tot 0,4 cm dik en bestaat uit twee verticale 
planken, die in het verleden met behulp van deuvels aan elkaar waren verbonden. Op basis van 
verkleuringen aan de achterzijde kan worden vastgesteld dat de drager in het verleden was 
geparketteerd. Dit parket is niet langer aanwezig. Aan de voorzijde is geen onbeschilderde rand of 
baard aanwezig. Er is een wel een oranje overschildering langs de randen aangebracht, waarvan de 
functie onduidelijk is. Het paneel werd mogelijk verkleind. De witte grondering schijnt hier en daar 
door de verflagen (onder meer in het bont). Met name in de hoed zijn de verflagen versleten. 

 
124. Portret van een oude man 
Joos van Cleve, Portret van een oude man, Madrid, Museo del Prado, 2182, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 62,0 x 47,0 cm; Hand 2004, cat. 98, fig. 147. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 24 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Zeer goed geschilderd portret, met name de handen. In catalogus van het 
museum wordt het portret nog toegeschreven aan Hans Holbein. Op zaal is teksbordje wel 
aangepast en wordt het werk (terecht) toegeschreven aan Joos van Cleve.  

 
125. Portret van een man 
Joos van Cleve, Portret van een man, Parijs, Musée du Louvre, 2105, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 63,0 x 53,0 cm; Hand 2004, cat. 94, fig. 115. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002 (op zaal). Ondertekening: In de 
handen zijn enkele lijnen van de ondertekening zichtbaar met het blote oog en in de kraag een kort 
gebogen lijntje.  
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126. Portret van een man 
Buiten het atelier, Portret van een man, Philadelphia, Museum of Fine Arts, 431, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 27,9 x 24,4 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16 oktober 2001 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Dit portret mist de detaillering, zoals bijvoorbeeld Joos van Cleves 
portretten in Florence en Washington. Het originele paneeltje is aan de zijkanten voorzien van later 
toegevoegde latjes. De originele drager meet: 26,4 x 22,9 cm.  

 
127. Portret van een man met zwarte hoed 
Joos van Cleve, Portret van een man met zwarte hoed, San Francisco, Fine Arts Museum of San 
Francisco, 75.18.7, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 35,2 x 22,8 cm; Hand 2004, cat. 24, fig. 
62. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 20 maart 1985. Apparatuur: MMA. Ondertekening: De 
ondertekening is zichtbaar (informatie rapport Ainsworth). Er zijn echter geen opnames, waardoor 
een beschrijving onmogelijk is.  

 
128. Portret van een jongedame met bidsnoer 
Joos van Cleve, Portret van een jongedame met bidsnoer, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, 364, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 58,0 x 44,0 cm; Hand 2004, cat. 26, fig. 123. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Van Herck, november 2001. Opnamen: Gehele schilderij, negatieven en 
afdrukken in collectie Van Herck, afdrukken in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht- 
en detailfoto’s van voor, tijdens en na restauratie (Van Herck) in archief Van Herck en eigen 
collectie. Ondertekening: Er is geen ondertekening zichtbaar in het gezicht, maar de handen en 
kleding van de vrouw zijn zeer uitvoerig voorbereid met een droog materiaal, op een manier die 
typerend is voor Joos van Cleve (vergelijkbaar met de handen van de vrouw van het portrettenpaar 
in het Uffizi, Florence). De handen zijn aangeduid met contourlijnen en boogjes voor de knokkels. 
Langs de contouren van de bontomslag van de mouwen zijn korte gebogen arceringen aangebracht. 
De blauwgroene mouwen werden voorzien van lange diagonale arceringen in de ondertekening om 
zowel de schaduwpartijen als de vorm van de plooien aan te duiden. De wand rechts achter de 
vrouw bleef in IR ondoordringbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 19 juni 2002.  
Overige opmerkingen: Mijn dank gaat uit naar Catherina van Herck die het paneel en de 
restauratie ervan uitvoerig met mij heeft besproken op 19 juni 2002.  

 
129. Maximiliaan 
Joos van Cleve en atelier, Maximiliaan, Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-3293. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 34,5 
x 24,0 cm; Hand 2004, cat. 2.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, van Daalen, Smeets, 17 januari 2003. Apparatuur: SRAL. 
Opnamen: Het gehele schilderij werd gedocumenteerd. Digitale opnames en montages in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening is nauwelijks zichtbaar met IRR. Met 
het blote oog is er een contourlijntje zichtbaar in de neus en langs de contour van het gezicht. Deze 
lijnen zijn eveneens zichtbaar in IRR, maar registeren vrij moeilijk en lijken hierdoor in de IRR-
opnames lichtgrijs. Het onderscheid tussen deze ondertekende lijnen en de geschilderde contouren 
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is vaak moeilijk te maken. De anjer werd uitgespaard. De verflagen waren goed doordringbaar voor 
het oog van de camera, behalve het zwarte hoofddeksel, deze bleef opaak.  
UV: Onderzocht door Leeflang, van Daalen, Smeets, 17 januari 2003.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Tauber, Filedt Kok, 25 september 2006 (in Den 
Bosch, Noordbrabants Museum).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Het schilderij werd met IRR onderzocht in de tentoonstelling Rijksmuseum aan de Maas, Maastricht, 
Bonnefantenmuseum. Schildertechnisch is dit portret van een hoge kwaliteit. Het Amsterdamse 
paneel is 0,4-0,8 cm dik en bestaat uit een enkele plank met een verticale nerfrichting. Aan de 
achterzijde is aan de rechter-, boven- en onderzijde een originele trapafschuining (van 0,2-0,3 cm) 
aanwezig, mogelijk ten behoeve van de oorspronkelijke inlijsting (zie tevens Christus als tuinman, 
Aken). Aan de linkerkant is het paneel wellicht iets ingekort. De witte grondering van het schilderij 
schemert door de verflagen en is eveneens zichtbaar in de craquelures, met name in de hals. 
Onbeschilderde randen en een gedeeltelijk bewaard gebleven baard zijn zichtbaar aan de boven-, 
rechter- en onderzijde. De figuur is uitgespaard in de achtergrond. Hoewel de blauwe achtergrond 
de linkerzijde van het haar iets overlapt, is aan de rechterkant het haar gedeeltelijk over de 
achtergrond geschilderd. De verf is dun en transparant aangebracht. Het bont werd met een droog 
penseel geschilderd. Hooglichten, mogelijk met loodtingeel, werden aangebracht in de ketting, 
insignia en het brokaatgewaad.  

 
130. Maximiliaan 
Atelier, Maximiliaan, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 2581, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 33,0 x 23,0 cm; Hand 2004, cat. 2.8. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 22 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van de hand met de perkamentrol; gezicht van keizer Maximiliaan (MF 1478: 12-
18). Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 1673. Gedigitaliseerde opnames en montages in eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening werd 
aangebracht met een droog materiaal en bestaat uit enkele schematische contourlijntjes en 
arceringen in het gezicht. De positie van de rechterhand is iets veranderd. De vingers waren 
mogelijk eerst meer naar boven gericht. Wellicht was in eerste instantie uitgegaan van de compositie 
van Maximiliaan met de anjer. De kleding en hoed zijn ondoordringbaar in IRR; de achtergrond 
registeert donkergrijs (en is moeilijk doordringbaar), maar is niet volledig opaak.  
 

 

131. Maximiliaan 
Buiten het atelier, Maximiliaan, Madrid, Museo del Prado, 2213, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 50,0 x 35,0 cm; Hand 2004, cat. 2.3. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Dit schilderij is qua formaat veel groter dan de andere gekende portretten 
van Maximiliaan uit het atelier van Joos van Cleve. Mogelijk is dit werk een laat zestiende-eeuwse 
kopie naar een voorbeeld van Van Cleve.  

 
132. Maximiliaan 
Joos van Cleve en atelier, Maximiliaan, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 972, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand (rondboog): 28,5 x 22,3 cm; Hand 2004, cat. 2, fig. 10. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 14 mei 1984. Apparatuur: MMA. Ondertekening: 
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Er was geen ondertekening zichtbaar met IRR.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog. Aan de 
bovenzijde was Maximiliaans hoed in een eerder verfstadium iets hoger geschilderd. Dit werd 
gecorrigeerd door de groene achtergrondkleur er voor een gedeelte over heen te schilderen.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Dit portret wordt vaak als het mogelijke origineel beschouwd. De versie in Amsterdam is echter 
eveneens van een hoge  kwaliteit (dendrochronologisch is het Amsterdamse werk echter later te 
dateren, zie tabel 7).  

 
133. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, Cincinnati, Cincinnati Museum of Art, 1927.384, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 72,2 x 58,7 cm; Hand 2004, cat. 85.9. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 5 november 1982. Apparatuur: IU. Opnamen: Boord van de 
rechtermouw van Frans I (IRR MF 124, 34a-36a). Negatieven onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 1073. Ondertekening: Enkele fijne schetsmatige contourlijntjes, 
aangebracht met een droog materiaal in de handen en in de linkerboord van de mouw. Enkel de 
onderhelft van dit schilderij werd gescand. Er werd geen officieel onderzoeksrapport opgesteld. De 
genoemde informatie is gebaseerd op de aantekeningen, die werden gemaakt naar aanleiding van 
het scannen en de beschikbare opnames.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 

 

134. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, New York, Metropolitan Museum of Art (Friedsam Collectie), 
32.100.120, olieverf op paneel (overgebracht op doek). Rechthoekig staand: 40,6 x 32,7 cm; Hand 
2004, cat. 85.8. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Opnamen: Opnamecodes 
onbekend, materiaal in archief Ainsworth Ondertekening: De ondertekening is zichtbaar, maar is 
beperkt tot enkele fijne contourlijntjes (in een droog materiaal) voor het gezicht en de handen. De 
achtergrond bleef opaak voor het oog van de IRR-camera.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, 1947.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 
(in restauratielaboratorium van het museum).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 

 

135. Frans I 
Joos van Cleve, Frans I, Philadelphia, Museum of Fine Arts, 769. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 72,1 x 59,2 cm; Hand 2004, cat. 85, 
fig. 107. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Faries, juni 1992. Apparatuur: IU. Opnamen: Gezicht van 
Frans I en detail van de handen (ASBL 1, 1 12-20; Ph 1, 19c 15-28; ASBL 1, 26 12-20) en MF 
109:15a-28a en MF 120:28-30. Negatieven en handmontages onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 1044. Contactsheets in het archief Ainsworth. Dia’s van 
handmontages (Faries) in eigen collectie. Ondertekening: Met IRR zijn fijne ondertekende 
contourlijntjes in de handen en het gezicht zichtbaar. De ondertekening is aangebracht met een 
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droog materiaal. De indicaties voor ogen, neus en mond in het gezicht en de vingers en knokkels 
van de handen zijn nauwkeurig gevolgd in verf. Hoewel de ondertekende lijntjes los van karakter 
zijn, werd er niet gezocht naar de juiste vorm. Vandaar dat de compositie naar alle 
waarschijnlijkheid vaststond op het moment dat deze werd aangebracht op het paneel. Dit doet het 
gebruik van een modeltekening of karton vermoeden. Het hoofddeksel van Frans I bleef opaak. De 
haren en grote delen van de kledij registeerden grijzig (en zijn minder doordringbaar), maar zijn niet 
volledig opaak.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16-17 oktober 2001 (op zaal).  
Literatuur: Ainsworth/ Faries 1986, 22, afb. 35-36 (IRR-detail van het gezicht en van de hand). 
  

 
136. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, Saint Louis, City Art Museum of Saint Louis, 15:1928, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 36,8 x 31,0 cm; Hand 2004, cat. 85.5. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 24 april 1984. Apparatuur: IU. Negatieven onder Antwerpen-
Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Zwartwit overzichtsfoto (collectie Faries, 
RKD). Ondertekening: Met IRR zijn enkele fijne contourlijntjes zichtbaar in de handen en 
manchetten.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 
137. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco, 1948.5, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 43,5 x 30,9 cm; Hand 2004, cat. 85.7. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 20 maart 1989. Apparatuur: MMA. Opnamen: Gezicht van 
Frans (IRR MA SF 1, 2 29-37; SF 1, 3 3-6; ASBL 3, 3 9-14; ASBL 3, 10c 28-34). Archief Ainsworth 
Ondertekening: De ondertekening van het portret is aangebracht met een droog materiaal en 
bestaat uit scherpe, duidelijk te registeren contourlijnen, die mogelijk het gevolg zijn van het gebruik 
van een doordrukkarton. De neusbrug, mond, ogen en het traanorgaantje zijn aangeduid in de 
ondertekening. Naast contourlijnen ook enkele arceringen in de neus. De haren op het voorhoofd 
zijn met enkele lijnen aangegeven. Op de rechterschouder van Frans I zijn enkele verticale lijnen 
aanwezig, die niet zijn uitgewerkt. De achtergrond bleef opaak voor het oog van de IRR-camera.  

 

138. Frans I 
Joos van Cleve, Frans I, Warschau, Koninklijk Paleis (bruikleen van het Muzeum Narodowe, 
Warschau), 185975, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 71,8 x 58,4 cm; Hand 2004, cat. 85.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Peeters, 21 april 2002 (op zaal). Ondertekening: 
Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Dit portret is evenals het schilderij in Philadelphia van een zeer hoge kwaliteit en is wellicht ook 
door Joos van Cleve geschilderd.  

 
139. Eleanora 
Atelier, Eleanora, Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga, 1981. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 25,0 x 19,0 cm; Hand 2004, cat. 86.3. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 18 november 2000. Ondertekening: 
Enkele fijne contourlijntjes, mogelijk aangebracht met een droog materiaal, zichtbaar met het blote 
oog, langs de zijkant van het gezicht.  
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Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 

 
140. Eleanora 
Atelier, Eleanora, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 6079. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 35,5 x 29,5 cm; Hand 2004, cat. 87, 
fig. 109. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 15 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: 
Gezicht van Eleanora en de handen (IRR MA VK 1, 6 10-36; VK 4, 4 2-5). Negatieven en 
handmontages, archief Ainsworth. Ondertekening: De voorbereidende lijnen van de 
ondertekening (droog materiaal) zijn vrij moeilijk zichtbaar, waardoor zij in de IRR-opnames 
lichtgrijs lijken. De ondertekende lijnen zijn trefzeker opgezet. Waarschijnlijk is de ondertekening 
het resultaat van het gebruik van een traceerkarton. De kaaklijn is aangegeven met een dubbel 
contourlijntje. De contour van de neus loopt aan de bovenzijde door in Eleonora’s 
rechterwenkbrauw. De neusvleugel is aangegeven met een gebogen lijntje. De bovenlip is opgezet 
met een golvende lijn aan de bovenkant. De contour van het haar is aangegeven met golvende en 
gebogen lijnen. Ook de diadeem is voorbereid en de parel was in de ondertekening iets hoger. Aan 
de rechterkant is de witte bontrand aan de bovenkant aangegeven met een vlot opgezette golvende 
lijn. De schaduwpartijen hiervan zijn met diagonale arceringen aangeduid (deze zijn moeilijk 
leesbaar). De handen en vingers zijn voorbereid met fijne contourlijnen. De met kant afgezette 
randjes van haar mouwen zijn ondertekend met golvende lijntjes. Het brokaatpatroon werd (zoals 
gebruikelijk) niet voorbereid. De verflagen waren goed doordringbaar.  
IR: Onderzocht door het museum, onbekend.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de 
vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), 
RKD.  
Overige opmerkingen: Het paneel bestaat uit één plank met een verticale nerfrichting. De groene 
achtergrond lijkt met bruin te zijn onderschilderd.  

 
 

TEKENINGEN 

141. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen, Amsterdam, Rijksmuseum, 1921: 473, papier. 
Rechthoekig staand: 285 x 231 mm, niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Masi, Mignonege, 17 maart 2003. Apparatuur: UG. Opnamen: 
Detail van de geknielde koning, Caspar. Origineel en gedigitaliseerd materiaal in het archief van 
Leeflang, gedigitaliseerde opnames en montages tevens onder Antwerpen-Project (collectie Faries). 
Ondertekening: Hoewel in de literatuur staat beschreven dat de tekening is gemaakt met een 
bruine inkt, werden niet alle lijnen transparant tijdens het onderzoek met IRR; hetgeen een 
koolstofhoudend medium doet vermoeden.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 11 oktober 2002. Overig beeldmateriaal: 
Zwartwit foto (copyright Amsterdam, Rijksmuseum) in eigen collectie.  
Overige opmerkingen: De tekening werd met IRR bekeken in de tentoonstelling Joos van Cleve e 
Genova, Palazzo Spinola, Genua. De nauwkeurige bestudering met het blote oog en loep vond plaats 
in het prentenkabinet van het Rijksmuseum, Amsterdam.  

 
142. Onthoofding van de Heilige Dorothea 
Joos van Cleve, Onthoofding van de Heilige Dorothea, Amsterdam, Rijkprentenkabinet, Rijksmuseum, 
1921: 481, papier. Rechthoekig staand: 210 x 145 mm; niet bij Hand 2004. 
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Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang , 11 oktober 2002. Overig beeldmateriaal: 
Zwartwit foto (copyright Amsterdam, Rijksmuseum) in eigen collectie.  

 
 

CORNELIS VAN CLEVE 

143. Aanbidding van de koningen 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de koningen, Antwerpen, Koninklijke Museum voor Schone 
Kunsten, 464, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 101,0 x 78,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 13 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Gezichten van Maria, Jozef, Melchior, Baltasar en Caspar; hand in verkort van 
Melchior.; twee achtergrondfiguren, rechts van Baltasar; Christuskind; detail van het gewaad van 
Caspar en de architectuur in de achtergrond (IRR MF 1458, 18- 1461, 27). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Digitale opnames en 
montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Ondertekening: De ondertekening is vlot opgezet met een droog materiaal en vertoont zeer veel 
gelijkenissen met de eigenhandig voorbereide schilderijen van Joos van Cleve. Cornelis maakte veel 
gebruik van arceringen voor schaduw en volume. Ook plaatste hij contourlijnen, maar in mindere 
mate dan zijn vader. De ondertekening werd over het algemeen, met uitzondering van kleine 
verschuivingen in de positie van de ogen, neuzen, monden en handen, nauwkeurig nagevolgd in 
verf. Opmerkelijk zijn echter de kleine wijzigingen (vereenvoudigingen) in de decoratie van de 
kleding. Zo had Melchior in de ondertekenfase op zijn mouw een medaillon, die niet werd 
uitgevoerd in verf. Ook de ondertekende ketting van Baltasar werd niet geschilderd. De verf is over 
het algemeen vrij dik aangebracht, waardoor de ondertekening met het blote oog nauwelijks 
zichtbaar is. De verflagen konden met uitzondering van de donkerblauwe mantel van de Maagd 
(deze bleef opaak), eenvoudig worden doordrongen met IRR (zie tevens hoofdstuk 1).  
Literatuur: Leeflang 2007, afb. 8 (gezicht Melchior) en 9 (detail van de hand in verkort). 

 
144. Maria en Kind 
Cornelis van Cleve, Maria en Kind, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Art Museums, 
1920.11, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 37,8 x 30,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 25 oktober 2001 (in het depot). 
Ondertekening: De ondertekening bestaande uit contourlijnen, is zichtbaar met het blote oog in 
haar van de Maagd, haar hoofddoek en in de rode mantel.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Door de slechte conditie is het moeilijk een oordeel te geven inzake de toeschrijving van het 
schilderij. De manier van schilderen komt mijns inziens echter beter overeen met Cornelis van 
Cleve dan met Joos van Cleve. In het museum is het paneel toegeschreven aan Lambert Lombard.  

 
145. Besnijdenis van Christus 
Cornelis van Cleve, Besnijdenis van Christus, Madrid, Museo del Prado, 1924, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 52,0 x 42,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: De ondertekening is zichtbaar met het blote oog (mogelijk een droog materiaal). 
In de figuren en kledij schemeren de ondertekende contourlijnen en arceringen door de verflagen 
heen.  
Overige opmerkingen: Mogelijk werd er gebruik gemaakt van een karton bij het overbrengen van 
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de compositie. Qua stijl komt dit werk overeen met De aanbidding van de koningen en Maria en Kind 
(489), beide in München. De kunstenaar maakte gebruik van donkere aardetinten en hanteerde een 
zachte manier van schilderen, waarbij de lichte en donkere partijen geleidelijk in elkaar overvloeien. 
Mogelijk is het kleurgebruik karakteristiek voor de latere, sterk door de Italiaanse kunst 
beïnvloedde, werken van Cornelis van Cleve.  

 
146. Maria en Kind 
Cornelis van Cleve (Groep Joos van Cleve), Maria en Kind, Madrid, Museo del Prado, 2710. Olieverf 
op paneel. Rechthoekig staand: 26,0 x 23,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: De uit contouren bestaande ondertekening (mogelijk aangebracht met een droog 
materiaal) is zichtbaar met het blote oog door de verflagen heen in de figuren.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
werk is met een subtiele schildertoets geschilderd en is wellicht een vroeg werk van Cornelis van 
Cleve.  

 
147. Aanbidding van de herders 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de herders, München, Alte Pinakothek, 6667. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 79,8 
x 69,9 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er zijn enkele ondertekende, 
sierlijke contourlijnen zichtbaar met het blote oog door de verflagen heen, met name in de 
transparant geworden bruine jurk van de Maagd.  

 
148. Aanbidding van de koningen 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de koningen, München, Alte Pinakothek, 1485, 1486, 1487 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
middenpaneel 98,0 x 71,2 cm; linkerzijpaneel 102,6 x 33,2 cm; rechterzijpaneel 102,3 x 33,3 cm. 
Niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening 
zichtbaar met het blote oog.  

 
149. Maria en Kind 
Cornelis van Cleve, Maria en Kind, München, Alte Pinakothek, 489. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 99,7 x 74,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er zijn enkele contourlijnen 
van de ondertekening (mogelijk aangebracht met een droog materiaal) zichtbaar met het blote oog, 
zoals onder meer langs Christus’ linkerschouder.  
Overige opmerkingen: De compositie van dit paneel met Maria en Kind is afgeleid van Maria en 
Kind met kersen van Joos van Cleve. De houding van Christus en Maria is overgenomen van het 
voorbeeld. De achtergrond is echter vereenvoudigd: er is geen doorkijkje op een landschap en de 
kersen ontbreken (vandaar dat de compositie wordt aangeduid met de titel Maria en Kind).  
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150. Aanbidding van de koningen 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de koningen, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 1703, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 118,0 x 63,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 3 december 2003 (in het 
restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm 
van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), 
RKD. Ondertekening: Er is nauwelijks tot geen ondertekening zichtbaar met het blote oog. 
Wellicht enkele vloeibare contourlijnen voor de vingers van de geknielde koning, Caspar.  
Overige opmerkingen: Het paneel is gemonogrameerd met C va B. Voorheen was het werk dan 
ook toegeschreven aan Crispijn van den Broecke. Opmerkelijk is de architectuur en de 
dromedarissen in de achtergrond, deze komen exact overeen met Joos van Cleves achtergrond van 
het drieluik in Praag en Cornelis van Cleves Aanbidding in Antwerpen.  
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