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Afb. 60. IRR-detail van 
Joos van Cleve, grote 
Dood van Maria, 
München, Alte 
Pinakothek: apostel aan 
de rechterzijde van het 
middenpaneel (IRR: Alte 
Pinakothek). Zowel in de 
achterzijde van de nek 
als in de kledij zijn 
arceringen zichtbaar. In 
de achtergrond zijn 
tevens enkele 
perspectieflijnen 
aangebracht in de fase 
van de ondertekening.  
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Afb. 61. IRR-detail van Joos van Cleve, grote Dood van Maria, München, Alte 
Pinakothek: het rode laken op het bed van Maria van het middenpaneel (IRR: 
Alte Pinakothek).  
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Afb. 62. Linkerdetail: grote Dood van 
Maria, München, Alte Pinakothek: 
gezicht van Nicasius Hackeney op het 
linker binnenluik. De vloeibare lijnen 
van de ondertekening zijn in dit detail 
door de verflagen met het blote oog 
zichtbaar. Op het voorhoofd was een 
lok haren voorbereid die achterwege 
werd gelaten tijdens het 
schilderproces. Rechts: detail van de 
kleine Dood van Maria, Keulen, 
Wallraf-Richartz-Museum.  

Afb. 63. IR-detail van Nicasius Hackeney op 
het linkerluik van De dood van Maria, Keulen, 
Wallraf-Richartz-Museum. Het hoofdeksel 
van de opdrachtgever is over de kledij van de 
heilige geschilderd; hetgeen overeenkomst 
met de versie in München (IR: Leeflang/ Von 
Saint-George).  
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Afb. 64. Linkerdetail: Joos van Cleve, kleine De dood van Maria, Keulen, Wallraf-
Richartz-Museum, gezicht van de Heilige Goedele (zichtbaar licht); midden: 
hetzelfde detail in infrarood en rechts: hetzelfde detail bij zichtbaar licht van de 
grote Dood van Maria, München, Alte Pinakothek. In beide werken werd de 
ondertekende band rond het hoofd op dezelfde wijze veranderd in verf.  

Afb. 65. IR-detail van 
Joos van Cleve, 
kleine De dood van 
Maria, Keulen, 
Wallraf-Richartz-
Museum: gezicht van 
de Heilige Catharina 
op het rechter 
binnenluik (IR: 
Leeflang/ Von Saint-
George). Op het 
voorhoofd is een 
klein druppelvormig 
medaillon dat werd 
aangebracht in de 
ondertekening, 
zichtbaar door de 
verflagen heen.  
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Afb. 68. Details van Joos van Cleve en atelier, drieluik met De kruisafneming, 
Edinburgh, The National Gallery of Scotland. Links portret van de man (linker 
binnenluik) en rechts portret van de vrouw (rechter binnenluik).  

Afb. 66. IRR-
detail van het 
linker binnenluik 
van Joos van 
Cleve, drieluik 
met De kruisiging, 
Napels, Museo di 
Capodimonte: 
zoontjes (IRR: 
Faries/ Leeflang).  

Volgende pagina: Afb. 67. IRR-detail van Joos van Cleve, drieluik met De 
kruisiging, Napels, Museo di Capodimonte: engel (IRR: Faries/ Leeflang).  
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