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

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

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

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

 
 

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

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

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

                                                           

166 Firmenich-Richartz 1894. 
167 Het drieluik in Detroit bevond zich op dat moment in de kunsthandel (Berlijn, vanuit de 
Emden-collectie in Hamburg; Van Gelder-collectie in Ukkel). 
168 Nu in de collectie Theotokópoulos (kunsthandelaar) in Madrid. 
169 Białostocki 1955, pp. 121-129; Scailliérez 1991, pp. 62-64.   
170 Eisler 1989, pp. 186-189, p. 270 (kleurenreproductie).  
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product van Joos van Cleve werden beschouwd, biedt een mogelijkheid om een beeld te 
vormen van de gebruikte werkmethoden en toegepaste vormentaal, waarbij de volgende 
vragen centraal staan: bewijst de aanwezigheid van een monogram of zelfportret 
eigenhandigheid; is de ondertekening van de ‘gesigneerde’ werken gelijk en in hoeverre 
bieden de onderzoeksresultaten een basis voor verdere toeschrijving? 
 
In de literatuur worden negen zelfportretten van Joos van Cleve genoemd.171 Het vroegst 
gekende portret staat op het paneel met De opwekking van Lazarus van het Kalkar-altaarstuk 
(1505-1509), waaraan Joos van Cleve meewerkte onder leiding van zijn veronderstelde 
leermeester, Jan Joest (afb. 16). De kunstenaar continueerde de verwerking van crypto-
portretten nadat hij vrijmeester was geworden in Antwerpen in 1511. De twee panelen met 
De aanbidding van de koningen in Dresden zijn hier een goed voorbeeld van (afb. 17-18). Deze 
beide werken kunnen op basis van de schildertechniek en ondertekening met zekerheid 
aan Joos van Cleve worden toegeschreven (zie verder). De kunstenaar heeft zich hier, 
evenals in Kalkar, vereeuwigd als één van de buitenstaanders van de religieuze scène. Op 
beide panelen staat de schilder in de achtergrond en kijkt hij het beeldvlak uit. Op het 
paneel met De aanbidding van de koningen in Poznan (Museum Narodowe) staat eveneens een 
verondersteld zelfportret, maar deze identificatie is mijns inziens onjuist. De 
schilderstechniek van het gehele schilderij is niet overeenkomstig met de hand van de 
meester. De schaduwpartijen zijn aangesterkt met zwarte verf en de subtiele overgangen 
van licht naar donker (zo kenmerkend voor het werk van Joos van Cleve) ontbreken. 
Mogelijk is hier sprake van een werkplaatskopie. De figuur op het paneel in Poznan 
waarvan wordt vermoed dat het Joos van Cleve is, lijkt door zijn houding waarbij hij de 
beschouwer aankijkt en de plaats die hij inneemt als buitenstaander van het religieuze 
gebeuren op de voorgrond wel als portret te zijn bedoeld. Het is mogelijk dat het schilderij 
werd vervaardigd naar een verloren gegaan werk van Joos van Cleve waarop zijn 
zelfportret stond afgebeeld. In dit geval zou de gehele compositie van de meester zijn 
gekopieerd door een ateliermedewerker en werd het crypto-portret van Van Cleve evenals 
de andere elementen en figuren zoals de koningen, Maagd en Kind, overgenomen.172 
Bovendien wordt de identificatie van het veronderstelde portret bemoeilijkt door een grote 
overschildering in het gezicht van de figuur.  
 Eén van de meest opmerkelijke zelfportretten is dat van de kunstenaar als de 
Heilige Reinhold op het rechter buitenluik van het Reinhold-altaarstuk van 1516 (afb. 19, 
22). Joos van Cleve is op dit retabel niet langer een buitenstaander, die getuige is van een 
religieuze gebeurtenis, maar neemt een zeer dominante positie in. In plaats van een 
zelfportret van enkele centimeters hoog, zoals in Kalkar en de beide werken in Dresden is 
hier sprake van een (bijna) levensgrote weergave ten voeten uit. Ook zijn zelfportret op de 
predella met Het laatste avondmaal van het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs (Musée 
du Louvre) van circa 1525 is vrij groot in vergelijking met de zelfportretten op de panelen 
in Dresden en Kalkar en neemt evenals het portret op het Reinhold-altaarstuk een 
prominente plaats in. Joos van Cleve is aan de linkerzijde van het paneel ten halve lijve 
afgebeeld als bediende. Ervan uitgaande dat het retabel zich op een altaartafel bevond, 
kwam de beschouwer als het ware oog in oog te staan met Christus, zijn twaalf apostelen 
en met de schilder, Joos van Cleve.  

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

                                                           

198 Scailliérez vergeleek het IRR-materiaal van het Santa Maria della Pace-altaarstuk met de IRR-
montages gepubliceerd door Ainsworth (Ainsworth 1983). Daarbij gaat mijn dank uit naar 
Scailliérez voor het delen van haar kennis met mij inzake de ondertekening van het retabel 
(mondeling: Genua, 13 maart 2003). 
199 Israhel van Meckenem werd circa 1450 geboren en stierf in 1503 te Bocholt. Afbeelding van het 
zelfportret met vrouw: Borchert 2000, p. 35, afb. 14. 
200 Koerner in Bartrum 2002, p. 24.  
201 Over de Rozenkrans-Madonna: Kotková 2006. 
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In studies betreffende de integratie van zelfportretten van kunstenaars wordt 
uiteraard veelal getracht na te gaan welke functie een dergelijk portret had. Ook in dit geval 
is deze vraag van belang: waarom voegde Joos van Cleve zijn zelfportretten toe en waarom 
bereidde hij deze portretten niet voor in de fase van de ondertekening? Het lijkt alsof de 
kunstenaar zijn zelfportret en monogram vooral aan werken toevoegde die waren besteld 
door belangrijke opdrachtgevers. Het vroegst gekende portret is aangebracht op het 
Kalkar-altaarstuk dat werd vervaardigd voor de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap in 
Kalkar; de grote Aanbidding voor de Chiesa di San Luca di Albaro in Genua en het 
Reinhold-altaarstuk voor de Reinhold-broederschap in Gdańsk. Het drieluik met De dood 
van Maria (Keulen, München), dat is voorzien van een monogram, was besteld door de 
zeer gerenommeerde familie Hackeney uit Keulen (zie hoofdstuk 3) en misschien wijst de 
toevoeging van een zelfportret in de kleine Aanbidding van de koningen (Dresden) erop dat 
het eveneens werd vervaardigd voor een openbaar gebouw en voor een belangrijke 
opdrachtgever.202 Op basis van de hoge kwaliteit, afmetingen en de aanwezigheid van drie 
wapenschilden op de halsband van de hond op het rechterbinnenluik van beide drieluiken 
met De aanbidding van de koningen in Detroit en Napels – waarbij Detroit tevens is voorzien 
van het monogram-, kan worden vastgesteld, dat het ook in dit geval om werken gaat, die 
werden besteld (zie verder).203  

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

208 Hand 2004, pp. 31-35. 
209 Hand 1978, p. 79. 
210 Georg Meelman, Chronica oder eigentliche Beschreibung dessen was sich merckwürdiges in Pohlen und 
Preussen absonderlich auch in Dantzig begeben und zugetragen, 1552; Georg Meelmann, Chronica des Landes 
Preussen Anno 1548, Ierzego Melmanna  (Stadsarchief Gdanks, Bibliotheca Archivi: 300, RL 1,2, 
microfilm E 33301, fol. 487, 300, RL 1,1, microfilm E 33300, fol. 734; dubbele nummering: 805). 
Hand 1978, p. 92-106; Szmydki 1986, pp. 23-73. 
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van Christus, Het laatste avondmaal, Christus op de olijfberg en in de onderste rij van links naar 
rechts: Ecce Homo, Christus voor Pilatus, De kruisdraging en De kruisiging (afb. 23). Volledig 
geopend zijn tien gebeeldhouwde voorstellingen zichtbaar: Joachim en Anna bij de gouden 
poort, De geboorte van de Maagd, De tempelgang van Maria, De weigering van Jozef, Het huwelijk van 
Jozef, De annunciatie, De visitatie, De geboorte van Christus, De presentatie in de tempel en De 
aanbidding van de koningen. De beide gesneden luiken bevatten tevens nissen die zijn 
voorzien van heiligenheelden.  

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

                                                           

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

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

                                                           

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

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

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

                                                                                                                                                                         

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

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

                                                           

225 In verband met het Mariaretabel: Born 2002, p. 598. 
226 Mogelijk schilderde Joos van Cleve ook andere Christushoofden op de binnenluiken van het 
Reinhold-altaarstuk. Een groot aantal Christusfiguren zijn echter beschadigd, waardoor de 
karakteristieke schildertechnische aspecten van Joos van Cleve verloren zijn gegaan.  
227 Leeflang 2006c; Ainsworth/ Faries 1986, pp. 31-34. De vroege werken van Lucas van Leyden, 
bijvoorbeeld Potifars vrouw toont Jozefs kleed (Rotterdam, Museum Boymans Van Beuningen), van 
circa 1512, heeft een ondertekening in een gelijksoortige grafische stijl (Filedt Kok 1978, p. 27, afb. 
17). Filedt Kok schreef dat ‘Albrecht Dürer’s engravings appear to have been his great model both 
stylistically and technically’ (Filedt Kok 1978, p. 38). 



65 

concludeerde dan ook dat het gebruik van een dergelijke grafische ondertekening een 
overkoepelende productiemethode is.228 Ondanks de vele grafische overeenkomsten tussen 
de ondertekening die in verschillende ateliers werd toegepast, zijn er tevens verschillen aan 
te wijzen, die vaak kenmerkend zijn voor het atelier waarin het altaarstuk totstandkwam. 
Zo maakte de Meester van 1518 voor de ondertekening in de houtsnedenconventie op het 
altaarstuk in de Marienkirche in Lübeck gebruik van het verschil in dikte van de 
penseellijnen.229 De lijnen, die de hoofdvormen aanduiden zijn over het algemeen dikker 
dan de arceringen voor de schaduwpartijen en het volume. Bovendien verbond de 
kunstenaar met één vloeiende lijn de wenkbrauwen met de neus, waarbij twee parallel 
geplaatste golvende lijnen de neusbrug vormen, hetgeen een kenmerkend element is voor 
de Meester van 1518, en niet voorkomt op het Reinhold-altaarstuk.230 

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

                                                           

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

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

                                                           

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

                                                           

256 Zie ook: Spronk/ Van Daalen 2006. 
257 Literatuur over inscripties in de ondertekening: Faries 1989; Faries 1989a; Leeflang 2006a. 
258 Zie voor afbeelding: Leeflang 2006a, afb. 13 en Leeflang 2006b, afb. 10. 
259 Naast de voorstelling met Het laatste avondmaal op het Reinhold-altaarstuk is er slechts één ander 
paneel met dezelfde scène, en dat is de predella van het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs. 
Ook dit schilderij heeft een belangrijke toevoeging in De laatste avondmaal-voorstelling, namelijk het 
zelfportret van de kunstenaar. Deze voorstelling leende zich goed voor een crypto-portret, omdat er 
vaak naast de twaalf apostelen en Christus een bediende aanwezig was. Deze ‘buitenstaander’ werd 
vaker met zelfportret geschilderd. 
260 Van der Stock 1993, p. 51.  



77 

interessant fenomeen bij de bestudering van atelierpraktijken in het algemeen. Opmerkelijk 
is dat inscripties in de ondertekenfase op het paneel uitsluitend werden geregistreerd in 
schilderijen van Antwerpse schilders uit het begin van de zestiende eeuw, en dan met name 
op Antwerps Maniëristische retabelvleugels.261 Faries benadrukte mijns inziens terecht dat 
deze praktijk dan ook moet worden beschouwd als een onderdeel van de lokale Antwerpse 
gebruiken in die periode.262  
 
Kleurnotaties       
Tijdens het onderzoek met IRR werden op verschillende schilderijen uit het atelier van 
Joos van Cleve letters of een combinatie van letters geregistreerd.263 Deze aanduidingen 
werden, nadat de ondertekening was voltooid, aangebracht als verwijzing naar de te 
schilderen kleuren. De exacte functie van kleurnotaties is onduidelijk. Het zou een 
hulpmiddel kunnen zijn geweest voor assistenten uit de werkplaats, die op deze wijze de 
ondertekende compositie konden inschilderen. Kleuraanduidingen kunnen tevens een 
verwijzing zijn naar de hoeveelheid pigment dat nodig is, en de daaraan te koppelen 
kosten.264 In dit geval kan het zowel een hulpmiddel zijn voor assistenten als voor de 
meester. De meeste kleurnotaties zijn aangebracht voor pure kleuren, zoals rood en blauw, 
die over het algemeen van duurdere pigmenten werden gemaakt.265 Bovendien kunnen de 
kleuraanduidingen de kunstenaar een idee geven van de verdeling van heldere kleuren over 
de compositie.266 Ceninno Ceninni schreef dat rood de sleutelkleur was van de te 
schilderen voorstelling.267 Het heldere kleurgebruik en de regelmatige verdeling van rode 
partijen zijn uiteraard van groot belang voor onder meer de leesbaarheid van de 
compositie. Daarbij kunnen kleurnotaties tevens hebben gefunctioneerd als hulpmiddel bij 
het iconografische programma. Indien in een bepaalde compositie veel figuren zijn 
weergegeven, zoals De kruisdraging op de luiken van het Reinhold-altaarstuk, was het 
wellicht voor de medewerkers onduidelijk welke figuur wie was. Kleuraanduidingen 
konden in dit geval opheldering verschaffen: de Maagd Maria werd voorzien van de letter 
                                                           

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

                                                           

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

                                                           

286 Het laatste avondmaal (Kleine Passie): Bartsch-nr. 24 (Kurth 1963, nr.  231); Grote Passie: Bartsch-nr. 
5 (Kurth 1963, nr. 215). 
287 Born 1991, p. 191;  Leeflang 2006a; Van den Brink ongepubliceerd manuscript, cat. 29. 
288 Leeflang 2006b, fig. 12-14. 
289 Born 1991, p. 191; Van den Brink ongepubliceerd manuscript, cat. 29. 
290 Heilige Christoffel: Bartsch-nr. 104, Hollstein 1823 (Kurth 1963, nr. 194), rond 1501 en De Stigmata 
van de Heilige Franciscus, Bartsch-nr. 110, Hollstein 1929 (Kurth 1963, nr. 195), rond 1502. 
291 Goldstein maakte melding van een boek van Albrecht Dürer in de inventaris van Joris Vezeleer 
(Goldstein, lezing aan de UFSIA, Antwerpen, januari 2002). In 1521 gaf Dürer de reeks 
houtsneden van de Apocalyps cadeau aan Dirck Vellert (Dürer 1475-1528, vertaling en bewerking 
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Dürer’s products met the taste of his time and had a forming influence on many artists of 
his own generation and of many generations to come… Copies by other artists and 
Dürer’s own designs for other craftsman caused a further spread of his ideas and his 
style’.292 Volgens Schmids berekening waren er maar liefst circa 70.000 tot 175.000 
houtsneden en tussen de 20.000 en 50.000 gravures van Dürer in omloop, waarbij de 
kopieën van buiten het atelier buiten beschouwing zijn gelaten. Ter illustratie is uit 
documenten bekend dat de kunstverzamelaar Ferdinand Columbus in 1522 meer dan 3000 
prenten in zijn verzameling had, waarvan 174 van Dürer en 202 van Dürers leerlingen.293 
 
De tekening met De aanbidding van de koningen in Amsterdam 
De tekening met De aanbidding van de koningen in Amsterdam (Rijksprentenkabinet) werd in 
het verleden toegeschreven aan Jacob Cornelisz van Oostsanen (afb. 51).294 In 1991 
veranderde Scailliérez deze toeschrijving naar Joos van Cleve aan de hand van de duidelijke 
overeenkomsten met het middenpaneel van het San Donato-altaarstuk in Genua (Chiesa di 
San Donato, afb. 72).295 Wouter Kloek plaatste de tekening eveneens in de omgeving van 
Van Cleve. Hij was van mening dat de schets op papier was gemaakt naar het San Donato-
altaarstuk, terwijl Scailliérez veronderstelde dat de tekening diende als voorbereidende 
schets.296 Aangezien het San Donato-altaarstuk werd onderzocht met IRR, is het mogelijk 
een vergelijking te maken tussen de tekening in Amsterdam en de ondertekening van het 
altaarstuk in Genua. Kunnen de veronderstellingen inzake de functie van de tekening als 
voorbereidende schets of kopie worden onderbouwd of ontkracht? 

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

                                                                                                                                                                         

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

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

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

                                                           

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

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

                                                           

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

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

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

                                                           

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

Het intrigerende Reinhold-altaarstuk, voorzien van een monogram en zelfportret, 
is één van de vroegst gekende opdrachten van Joos van Cleve in Antwerpen en is een 
uitmuntend voorbeeld voor de complexe samenwerking tussen de meester en zijn 
assistenten. De grafische ondertekening op de binnenluiken, diende naar alle 
waarschijnlijkheid als richtlijn voor de assistenten die op deze wijze de voorstellingen 
eenvoudig konden inschilderen. Dat deze manier van werken mogelijk succesvol was, blijkt 
uit de bestudering van andere werken van Joos van Cleve, waarbij de nodige assistentie kan 
worden verwacht, zoals de drieluiken met De aanbidding van de koningen in Detroit en 
Napels. Hoewel het enigszins schematische karakter van de ondertekening (en de 
hoeveelheid kleurnotaties) lijkt af te nemen in de loop der jaren, blijven verschillende 
karakteristieken van de ondertekende lay-out in de houtsnedenconventie, zoals het 
uitvoerige gebruik van arceringen, de suggestieve ‘witte’ lijnen en de handen met lange 
slanke vingers, die enkel worden aangeduid met een buitencontour, kenmerkend voor Joos 
van Cleves werkwijze. De ondertekenstijl kan worden gekarakteriseerd als vlot, waarbij de 
lay-out een gedetailleerd beeld geeft van de te schilderen compositie. Er werden nauwelijks 
wijzigingen aangebracht in de ondertekening zelf, en ook tijdens het schilderproces werd 
bijna nooit iets veranderd ten opzichte van de ondertekende lay-out. Bovendien werden bij 
complexe voorstellingen kleuraanduidingen aangebracht. Door deze combinatie van een 
helder ondertekende opzet met kleurnotitities onstond een zeer efficient hulpmiddel voor 
werkplaatsassistenten. In hoeverre de ondertekening werkelijk als vidimus functioneerde, 
komt tevens aanbod in het volgende hoofdstuk, waarbij de invloed van de opdrachtgevers 
op het totstandkomen van altaarstukken centraal staat.  




