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Hoofdstuk 4. Serieproductie in het atelier van Joos van Cleve   
 
Inleiding  
Na de atelierpraktijken die zijn behandeld aan de hand van grotendeels eigenhandig 
uitgevoerde werken is het van belang om nader in te gaan op de composities die meerdere 
malen zijn herhaald, de zogenaamde serieproducten. Zoals reeds opgemerkt in de inleiding 
van dit proefschrift zijn ruim driehonderd werken toegeschreven aan Joos van Cleve en 
zijn atelier.490 De kunstenaar en zijn medewerkers produceerden altaarstukken in opdracht, 
portretten en devotiestukken. Hoewel enkele gestandaardiseerde composities op bestelling 
werden gemaakt, zoals Christus en Johannes de Doper als kinderen (Chicago) voor Pompeus 
Occo en een schilderij met Lucretia voor Frans I, was een groot aantal van de 
devotiepanelen bestemd voor de vrije markt en de export. Circa 45% van de schilderijen 
die behoren tot de Joos van Cleve-groep zijn kopiereeksen, zoals De Heilige Familie, Maria 
en Kind met kersen en Christus en Johannes als kinderen. Hoogstwaarschijnlijk was de 
populariteit van deze composities zowel tijdens het leven van de kunstenaar als na zijn 
dood (in 1540/1541) enorm. Bij de bestudering van de serieproducten, dient men dus 
rekening te houden met kopieën vervaardigd buiten de werkplaats en met later in de 
zestiende en zelfs in de zeventiende eeuw te situeren schilderijen. De verschillende kopieën 
vertonen een grote verscheidenheid in kwaliteit. In sommige panelen zijn alle onderdelen 
tot in het kleinste detail uitgewerkt, terwijl in andere schilderijen de detaillering volledig 
lijkt te ontbreken. Dat Joos van Cleve medewerkers in dienst had, die hem assisteerden bij 
de atelierproductie is reeds aanbod gekomen in het eerste hoofdstuk. Hier werd ingegaan 
op de omvang van Joos van Cleves atelier op basis van archiefdocumenten alsmede het 
onderzoek met IRR. Ook de bestudering van serieproducten levert nieuwe gegevens op en 
bevestigt de vermoedens omtrent de organisatie van de kunstenaars werkplaats.  

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

                                                           

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

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

                                                           

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

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

Inventaris-nummer Verblijfplaats Afmetingen  Proto-
type 

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

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

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

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

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

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

Afmetingen onbekend A 

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

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

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

Paleis voor Schone Kunsten, 9 
november 1999) 

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

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

Circa 51 x 35 cm (afgerond 50 x 
35) 

B 

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

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

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

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

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

Akademie der bildenden Künste, 
Wenen (verkocht 1923) 

47 x 32 (afgerond 45 x 30) C 

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

55 x 37 (afgerond 55 x 35) C 

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

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

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

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

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

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

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

71 x 56 (afgerond 70 x 55) D 

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

74 x 56 (afgerond 75 x 55) D 

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

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

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

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

D 

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

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

                                                           

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

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

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

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

D 

28. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
63.8) 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

type 
1. -  In bruikleen aan Städelsches 

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

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

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

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

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

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

Künste 
50 x 58 (afgerond 50 x 60) B 

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

5. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.2) 

64 x 52 (afgerond 65 x 50) 

6. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.3) 

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

7. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.5) 

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

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

67 x 50,8 (afgerond 65 x 50) 

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

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

10. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
75.4) 

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

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

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

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

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

13. - Verblijfplaats onbekend (Hand cat. 
78.2) 

96 x 75,5 (afgerond 95 x 75) 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

                                                           

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

                                                           

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

                                                           

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

                                                           

551 Zie voor beschrijving van de ondertekening van andere werken onderzocht met IRR: Bijlage 1. 




