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Afbeeldingen

Digitale IRR-montage van Joos van Cleve, De geboorte van Christus, particuliere 
collectie (Italië): Jozef (IRR: Leeflang/ Galassi, digitale montage: Leeflang). 
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Afb. 1. Linkerdetail: Jan Joest en atelier, Kalkar-altaarstuk (Pinksteren), Kalkar, 
Sankt Nikolaikirche. Rechts: infraroodfoto van hetzelfde detail (© Willemsen 
1967). De houding en uitstraling van het hoofd is drastisch veranderd. In de 
ondertekening keek de figuur de beschouwer frontaal aan. In verf werd de 
kijkrichting naar boven gewijzigd. Daarbij was de ondertekende figuur voorzien 
van een baard, die in verf achterwege werd gelaten.  

Afb. 2. IRR-detail van 
Jan Joest en atelier, 
Kalkar-altaarstuk 
(Pinksteren), Kalkar, 
Sankt Nikolaikirche 
(IRR: © Stichting RKD): 
twee mannen uit de 
rechter figuurgroep.  
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Afb. 3. Boven: detail van Jan Joest en atelier, Kalkar-altaarstuk (Christus voor 
Pilatus), Kalkar, Sankt Nikolaikirche: vrouw met witte kap en de man achter haar (© 
Willemsen 1967) . Onder: IRR-detail van hetzelfde detail (IRR: © Stichting RKD). 
Het gezicht van de vrouw is in de ondertekening aangeduid met contourlijnen. Zij 
had een smaller gelaat en een spitse neus. De man naast haar was in de 
ondertekenfase hoger en verder naast links gepland.  
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Afb. 4. IRR-detail van 
Jan Joest en atelier, 
Kalkar-altaarstuk 
(Christus voor Pilatus), 
Kalkar, Sankt 
Nikolaikirche: figuren 
geheel rechts van de 
compositie (IRR: © 
Stichting RKD). De 
man aan de 
rechterzijde is volledig 
veranderd. In de 
ondertekening heeft de 
figuur een spitse, 
kromme neus en een 
glimlach op het gezicht. 
Onder de kin wordt een 
lint samengeknoopt (en 
ook op het hoofd 
bevindt zich een 
ondertekende strik); 
hetgeen doet 
vermoeden dat eerst 
een vrouw op deze 
plaats in de compositie 
was gepland. De 
gerealiseerde 
mansfiguur heeft een 
statische uitdrukking en 
kijkt de beschouwer 
recht aan. De twee 
mannen links van hem 
werden op een andere 
plaats voorbereid. De 
uitsparing voor de 
linkerfiguur was verder 
naar links en bij de 
rechterman was deze 
verder naar rechts.  

Afb. 5. Philips Galle naar Johannes Stadanus, Atelier 
van Jan van Eyck, Rotterdam, Museum Boijmans Van 
Beuningen.  
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Afb. 6. Detail van Imitator A 
(Claes van Brugge?), Liggend 
Christuskind, Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten.  

Afb. 7. Detail van Imitator A (Claes 
van Brugge?), Maria en Kind met 
Joachim en Anna, Parijs, Musée 
d’Histoire de la Médecine.  

Afb. 8. Cornelis van Cleve, 
De aanbidding van de 
koningen, Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten. 
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Afb. 9. Details van het terugkerende gebouw in de achtergrond van links naar 
rechts: Joos van Cleve, San Donato-altaarstuk, Genua, Chiesa di San Donato; 
Cornelis van Cleve, De aanbidding van de koningen, Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten en Joos van Cleve, drieluik met De aanbidding van 
de koningen, Praag, Narodni Gallery.  

Afb. 10. Detail van Cornelis van 
Cleve, De aanbidding van de 
koningen, Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten: 
Jozef.  

Afb. 11. IRR-detail van Cornelis van 
Cleve, De aanbidding van de koningen, 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten:  Melchior (IRR: Faries/ 
Leeflang).  
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Afb. 12. IRR-detail van Joos van Cleve, 
Maria en Kind met Joachim en Anna, 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België: Maria (IRR: Faries/ 
Leeflang).  

Afb. 13. IRR-detail van Cornelis van 
Cleve, De aanbidding van de koningen, 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten: hand in verkort (IRR: 
Faries/ Leeflang).  
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Afb. 14. Detail van het 
middenpaneel van Joos van 
Cleve, drieluik met De dood 
van Maria, Keulen, Wallraf-
Richartz-Museum: 
monogram ‘IvaB’.  

Afb. 15. Joos van Cleve, 
Zelfportret, Madrid, Museo 
del Prado.  
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Afb. 16. Boven: detail van Jan Joest en atelier, Kalkar-altaarstuk (Opwekking 
van Lazarus), Kalkar, Sankt Nicolaikirche: linker figuurgroep met aan de 
linker beeldrand, Joos van Cleve. Onder: IR-foto van hetzelfde detail (© 
Willemsen 1967).  
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Afb. 17. Detail van Joos van Cleve, kleine Aanbidding van de koningen, 
Dresden, Staatliche Gemäldegalerie: zelfportret van de kunstenaar. Rechts: 
IRR-montage van het zelfportret (© Stichting RKD).  

Afb. 18. Links: detail van het zelfportret van de kunstenaar op Joos van Cleve, 
grote Aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche Gemäldegalerie. 
Rechts: IRR-montage van hetzelfde detail (© Stichting RKD).  
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Afb. 19. IRR-detail van het rechter buitenluik van Joos van Cleve en atelier, 
Reinhold-altaarstuk, Warschau, Muzeum Narodowe: zelfportret van de 
kunstenaar als de Heilige Reinhold (IRR: Faries/ Leeflang).  
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Afb. 20. IRR-detail van Joos van Cleve, grote Aanbidding van de koningen, 
Dresden, Staatliche Gemäldegalerie: Heilige Lucas op de voorgrond (IRR: © 
Stichting RKD).  
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Afb. 21. IRR-detail van Joos van Cleve, 
grote Aanbidding van de koningen, 
Dresden, Staatliche Gemäldegalerie: 
portret van de opdrachtgever aan de 
linkerkant van de compositie (IRR: © 
Stichting RKD).  

Afb. 22. Joos van Cleve 
en atelier, Reinhold-
altaarstuk, Warschau, 
Muzeum Narodowe: 
gesloten toestand met 
links de Heilige Johannes 
de Doper en rechts de 
Heilige Reinhold (© 
Muzeum Narodowe).  
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Afb. 23. Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk, Warschau, Muzeum 
Narodowe: eenmaal geopend (© Muzeum Narodowe).  




