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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.   
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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). 




