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Hoofdstuk 5. De chronologie van schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve: een 
dendrochronologische en kunsthistorische benadering 
 
Inleiding552 
Op dit moment zijn vijftig werken die in verband kunnen worden gebracht met Joos van 
Cleve en zijn atelier onderzocht met dendrochronologie (tabel 7).553 Dendrochronologie is 
van groot belang voor de kunstgeschiedenis en geeft een betrouwbare terminus post quem 
voor een schilderij op paneel. Wat voor gegevens levert de dendrochronologische studie 
naar het werk toegeschreven aan Joos van Cleve op en in hoeverre komen de resultaten 
overeen met kunsthistorische dateringen? Is er een vaste dendrochronologische formule, 
die kan worden toegepast op de schilderijen die in verband worden gebracht met Joos van 
Cleve en zijn atelier? Kunnen specifieke kopiereeksen, zoals De Heilige Familie worden 
gesitueerd aan het begin, midden of einde van de kunstenaars carrière in Antwerpen? Hoe 
lang bleven de composities van Van Cleve populair? En hoe kunnen deze serieproducten 
chronologisch in verband worden gebracht met belangrijke altaarstukken? Zoals in de 
vorige hoofdstukken aanbod is gekomen, zijn enkele werken mijns inziens juist eerder of 
later in het oeuvre van de schilder te plaatsen dan veelal wordt verondersteld in de 
literatuur.554 In hoeverre biedt het onderzoek met dendrochronologie hierbij aanwijzingen 
voor het herzien van kunsthistorische opvattingen inzake de ontstaansdata van bepaalde 
werken.  
 
 
5.1. Dendrochronologie naar in opdracht vervaardigde werken  
 
De methode van dendrochronologie is gericht op de identificatie en datering van hout.555 
Een vroegst mogelijk datering wordt bepaald aan de hand van de exacte opmeting van de 
breedte van de jaarringen, waarmee de specifieke groeicyclus van een boom, in dit geval 
eik, kan worden vastgesteld. Door de exacte opmeting van de breedte van jaarringen is het 
mogelijk de specifieke groeicyclus van een eik vast te stellen. De ontwikkeling van eiken is 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de wisseling van seizoenen, temperatuur en 
geografische oorsprong. Aan de hand van gedateerde houtmonsters zijn jaarringcurves 
vastgesteld, die als uitgangspunt gelden voor de vergelijking met de bevindingen van het 
onderzoek naar een specifiek paneel. Indien het verloop van een grafiek overeenkomt met 
de jaarringcurve van een stuk hout waarvan de datering bekend is, kan de 
dendrochronologische datering van het tot dusver ongedateerde paneel worden bepaald. 
Houten panelen ten behoeve van de schilderijenproductie werden over het algemeen 
                                                           

552 Dit hoofdstuk is voortgekomen uit een lezing en artikel, die de auteur tezamen met Peter Klein 
voorbereidde (Leeflang/ Klein 2006). Ik ben veel dank verschuldigd aan Prof. Dr. Peter Klein die 
de resultaten van het dendrochronologische onderzoek naar de werken uit de groep Joos van Cleve 
beschikbaar stelde en tevens dit hoofdstuk heeft voorzien van commentaar. Meer over het 
onderzoek met dendrochronologie naar het werk van Joos van Cleve, zie: Klein in Simonetti/ 
Zanelli 2003b. 
553 Voor drie van de vijftig werken die werden onderzocht met dendrochronologie was een meting 
niet mogelijk. Het Portret van Maximiliaan in Wenen (inv. 972) bestaat uit een paneel en lijst uit één 
geheel. Het schilderij met Lucretia (inv. 833) in dezelfde collectie had niet voldoende jaarringen om 
een datering te bepalen en het originele paneel van het Portret van Joris Vezeleer in Amsterdam, 
Rijksmuseum (SK-A-3292) is ingelegd in een constructie van later aangebrachte houten latjes, 
waardoor de jaarringen van het originele hout niet kunnen worden geteld. 
554 Bijvoorbeeld de grote triptiek met De dood van Maria in München (zie hoofdstuk 3). 
555 Voor meer informatie over het onderzoek met dendrochronolgie, onder meer: Eckstein 1986; 
Klein 1989, p. 25; Klein 1994, pp. 101-103; Klein 1995, pp. 209-211; Klein in Ainsworth 1998, pp. 
321-324. 
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radiaal uit de dwarsdoorsnede van een boom gezaagd. De buitenzijde van een boom 
bestaat uit een laag schors, daaronder een laag spinthout en in het midden bevindt zich het 
zogeheten kernhout. Spinthout is zacht en poreus en daardoor gevoelig voor de aantasting 
door insekten, zoals houtwormen. Het spinthout werd bij de productie van panelen dan 
ook over het algemeen verwijderd.556 Bij de verwijdering van het zachte en poreuze hout 
gaan uiteraard veelal ook de laatste kernhoutjaarringen verloren, waardoor het onmogelijk 
is de exacte datum van het kappen, de zogeheten kapdatum te bepalen. Uit statistisch 
onderzoek naar de hoeveelheid spinthoutjaarringen van eikenhout uit Oost- en West-
Europa blijkt dat het aantal nogal varieert.557 In de Nederlanden gebruikten kunstenaars 
hoofdzakelijk houten panelen uit het Baltische Zeegebied. Vandaar dat in dit hoofdstuk 
enkel wordt ingegaan op het hout uit deze regio. Uit de studie naar ruim driehonderd eiken 
uit het Noorden van Polen is gebleken dat er moet worden uitgegaan van een 
mediaanwaarde van vijftien jaarringen (zie grafiek 2).  
 
GRAFIEK 2 (bron: Peter Klein) 
 

 
 
Vijftig procent van de onderzochte bomen had immers tussen de dertien en negentien 
spinthoutjaarringen (zie grafiek 2: ‘gemiddelde waarden 50 %’).558 De boom met het minste 
spinthout had negen ringen en degene met het meeste, zesendertig jaarringen (in grafiek 2: 
zwart). Om de kapdatum te bepalen moet men dus een waarde van minimaal negen jaar 
optellen bij de laatste gevonden jaarring. Uit onderzoek is gebleken dat de panelen over het 
algemeen twee tot acht jaar na de veldatum werden beschilderd. Het jaar van de jongste 

                                                           

556 In sommige gevallen werd het spinthout niet geheel verwijderd. De aanwezigheid van het 
spinthout geeft de mogelijkheid om de kapdatum vrij nauwkeurig vast te stellen. In dit geval wordt 
bij de jongste jaarring de mediaanwaarde van 15 opgeteld + 2 tot 4 jaar voor overbrugging tussen 
het kappen, transport en beschilderen van het paneel. Voor de schilderijen waar enkel kernhout 
aanwezig was (het overgrote deel van de werken die in verband worden gebracht met Joos van 
Cleve), is de genoemde kapdatum + 11 slechts een voorzichtige indicatie van de veronderstelde 
kapdatum. Hierbij zijn de gegevens over de laatste jaarring de meest absolute. 
557 Klein in Simonetti/ Zanelli 2003a, p. 40. 
558 Hier zijn de gegevens overgenomen uit Klein 1995, p. 209. Er werden 179 eiken geanalyseerd. 
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kernhoutjaarring plus elf jaar (in tabel 7 opgenomen onder ‘Kapdatum + 11’) biedt de 
vroegst mogelijke dendrochronologische datering van een schilderij: minimaal negen jaar 
voor het verwijderde spinthout en minimaal twee jaar (tot maximaal vier) voor de 
overbrugging tussen het kappen, transport en beschilderen van het paneel. 

De bestudering van enkele gedateerde schilderijen uit de tweede helft van de 
zestiende en de zeventiende eeuw resulteerde in de jaren zeventig van de twintigste eeuw in 
een standaardformule, waarbij wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus 
zeventien jaar voor de verwijderde jaarringen (mediaanwaarde van vijftien jaar), opslag en 
transport (twee jaar). Desondanks bleek deze methode voor de vijftiende-eeuwse panelen 
van Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts en Rogier van der Weyden een te vroege 
datering te geven.559 De bestudering van de schilderijen toegeschreven aan deze 
kunstenaars heeft in de jaren negentig van de twintigste eeuw geleid tot een nieuwe 
werkmethode, die toepasbaar is voor het overgrote deel van de vijftiende-eeuwse panelen 
uit de Nederlanden. Bij het jaar van de jongste kernhoutjaarring werd vijfentwintig jaar 
toegevoegd voor de verwijderde jaarringen (mediaanwaarde van vijftien jaar), de opslag en 
het transport (tien jaar) in plaats van de tot dan toe gebruikelijke toevoeging van zeventien 
jaar. Doordat met name vijftiende-eeuwse schilders het uitgangspunt vormden van een 
systematisch dendrochronologisch onderzoek, waarbij meerdere werken toegeschreven aan 
één kunstenaar werden vergeleken en geanalyseerd, was het onduidelijk welke formule 
moest worden toegepast voor de werken van het begin van de zestiende eeuw, waaronder 
Joos van Cleve. Hoewel een aanzienlijke hoeveelheid Zuid- en Noord-Nederlandse 
panelen uit de zestiende eeuw werd onderzocht met dendrochronologie is hier slechts 
sprake van studies naar op zichzelf staande schilderijen. Met uitzondering van de 
schilderijen van Gerard David (ca. 1455-1523), werden er nauwelijks meerdere panelen 
afkomstig uit één vroeg zestiende-eeuws atelier bestudeerd en vergeleken.560 
Desalniettemin kwamen onderzoekers tot de conclusie dat de formule, waarbij werd 
uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar moest worden aangepast 
aan de nieuwe periode, waarin de productie van schilderijen enorm toenam en versnelde. 
Paneelschilderijen werden sneller geproduceerd en naast de werken die in opdracht werden 
vervaardigd, begonnen kunstenaars zich te richten op de vrije markt. Een gevolg hiervan 
was dat er steeds vaker schilderijen op voorraad werden gemaakt. Door de groeiende 
afname van hout werd onder meer de periode dat de houten dragers lagen opgeslagen om 
te drogen mogelijk korter. Dat het Antwerpse Sint-Lucasgilde juist aan het begin van de 
zestiende eeuw de reglementen voor de kwaliteit van hout sterk aanscherpte, is dan ook 
niet verwonderlijk.561 Het was immers van groot belang dat de panelen droog waren om de 
werking van het hout te minimaliseren. Bovendien werd er mogelijkerwijs zuiniger 
omgesprongen met het beschikbare hout. Het spinthout werd nauwkeuriger van het 
kernhout verwijderd, waardoor er minder jaarringen verloren gingen. Voor schilderijen die 
werden vervaardigd aan het begin van de zestiende eeuw ging men wederom de 
oorspronkelijke formule van de jongste jaarring plus zeventien jaar toepassen om tot de 
meest aannemelijk dendrochronologische datering te komen.562 

                                                           

559 Jan van Eyck: Klein 1995a, pp. 149-165; Klein 1995, pp. 209-211. Rogier van der Weyden: 
Kemperdick/ Klein 1997, pp. 143-151. Voor de dendrochronologische analyse van zeventien 
panelen toegeschreven aan Hans Memling werd vijftien jaar toegevoegd voor spinthout, opslag en 
transport (zie tabel 3: Klein 1994, p. 103). In vergelijking met de kunsthistorische dateringen van 
deze werken, lijkt de dendrochronologische analyse een datering te geven die circa vijf jaar te vroeg 
is. De jongste kernhoutjaarring plus twintig jaar voor de verwijdering van het spinthout, opslag en 
transport geeft een beter resultaat.  
560 Klein in Ainsworth 1998, pp. 321-324. 
561 Miedema 1987, p. 141. 
562 Zie onder meer: Leeflang 2003a; Klein 2003. 
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Desalniettemin kan er geen duidelijke scheiding tussen de twee formules (jongste 
kernhoutjaarring + 25 en de jongste kernhoutjaarring +  17) worden aangebracht voor de 
schilderijen die aan het einde van vijftiende eeuw werden vervaardigd en degene aan het 
begin van de zestiende eeuw. De dendrochronologische werkmethoden, waarbij enerzijds 
wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar en anderzijds van 
de jongste kernhoutjaarring plus zeventien jaar varieert afhankelijk van het desbetreffende 
atelier. De vergelijking met gedateerde werken en het onderzoek naar een groep 
schilderijen die kan worden toegeschreven aan één kunstenaar, in dit geval Joos van Cleve, 
maakt het mogelijk om de juiste formule te bepalen. Tot op dit moment werd er (zoals 
reeds opgemerkt) geen enkele andere groep van Nederlandse schilderijen uit de zestiende 
eeuw, die tot het oeuvre van één schilder kan worden gerekend, op deze schaal onderzocht 
met dendrochronologie.563 Vandaar dat bij de dendrochronologische bestudering van de 
vijftig werken toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier beide formules werden 
toegepast om te bepalen welke werkmethode de juiste is (zie tabel 7). 

 
Exacte dateringen in het oeuvre van Joos van Cleve 
Van de meer dan driehonderd werken die aan het atelier van Joos van Cleve worden 
toegeschreven, is slechts van een klein percentage een exacte datering bekend of door 
middel van een datering op het paneel of aan de hand van documenten. Hand nam in zijn 
dissertatie van 1978 zestien schilderijen op in een lijst van gedateerde of gedocumenteerde 
werken.564 Van enkele hiervan zijn de dateringen gebaseerd op historische gebeurtenissen 
waaraan de vervaardiging zou kunnen worden gekoppeld. Desondanks zijn deze niet met 
zekerheid vast te stellen. Zo werden de portretten van Frans I en Eleanora volgens Hand 
in 1530 vervaardigd, het jaar van het huwelijk tussen de Franse koning en Eleanora van 
Portugal.565 Er zijn echter geen opdrachtdocumenten of een datering op de panelen 
aanwezig. Hierdoor blijft deze ontstaansdatum slechts een veronderstelling. Het 
dubbelportret kan immers eveneens later zijn totstandgekomen (zie verder). Vandaar dat 
het jaar van het huwelijk evenals een dendrochronologische ontstaansdatum mogelijk als 
een betrouwbare terminus post quem voor het ontstaan van het portrettenpaar moet worden 
beschouwd. Desalniettemin kunnen historische gebeurtenissen waaraan voorstellingen 
kunnen worden gerelateerd een goede indicatie zijn voor een mogelijke kunsthistorische 
ontstaansdatum en zijn deze in veel gevallen de enige betrouwbare aanwijzing in het 
stilistisch zo diverse oeuvre van Joos van Cleve en zijn atelier. 

Voor dit hoofdstuk over chronologie en dendrochronologie is het van belang om 
vast te stellen welke schilderijen met absolute zekerheid in een bepaald jaar of in een 
                                                           

563 De jongste kernhoutjaarring plus zeventien jaar voor de verwijderde jaarringen, de opslag en het 
transport -acht jaar minder dan in de vijftiende eeuw- scheen toepasbaar voor de onderzochte 
panelen in het oeuvre van de in de zestiende eeuw werkzame Duitser, Hans Holbein (met dank aan 
Peter Klein voor deze informatie). 
564 Hand 1978, pp. 20-21: Adam en Eva, Parijs, Musée du Louvre (1507); Portret van een man, 
verblijfplaats onbekend (1509); Maximiliaan, Parijs, Musee Jacquemart-Andre (1510); De dood van 
Maria, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum (1515); Reinhold-altaarstuk, Warschau, Muzeum Narodowe 
(1516); Zelfportret, Madrid, Thyssen Bornemisza Collectie (1518/1519); Portret van een vrouw, 
Florence, Galleria degli Uffizi (1520); De dood van Maria, München Alte Pinakothek (1523, of kort 
ervoor); De bewening, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut (1524); Portret van een vrouw, Kassel, 
Staatliche Gemäldegalerie (1525); Portret van een vrouw (pendant van het genoemde portret van een 
man), Kassel Staatliche Gemäldegalerie (1526); Portret van een man, verblijfplaats onbekend (1527); 
Christus en Johannes de Doper als kinderen, origineel volgens de auteur verloren gegaan (1529, of kort 
ervoor); Dubbelportret van Frans I, Philadelphia, Museum of Fine Arts en Eleanora, Hampton Court 
of Wenen, Kunsthistorisches Museum (1530/ 1531); Portret van Hendrik VIII, Hampton Court 
(1536) en het Portret van een man, Petworth, Lord Leconfield Collectie (1537).  
565 Hand 1978, pp. 20-21. 
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bepaalde periode zijn te situeren. Hierbij wordt uitgegaan van een jaartal op het schilderij 
zelf, op de originele lijst of een datering genoemd in een eigentijds document. In tabel 6 
zijn de gegevens die verband houden met de chronologie van schilderijen toegeschreven 
aan Joos van Cleve en zijn atelier opgenomen. De titels van panelen met een absolute 
datering zijn vet (bold) aangeduid in zwart. De schilderijen met ontstaansdata gebaseerd op 
historische gebeurtenissen, die met enige zekerheid zijn vast te stellen, worden 
weergegeven in zwart (normaal) en dendrochronologische dateringen die overeen lijken te 
komen met kunsthistorische veronderstellingen in vet-cursief in grijs. Hoewel de meeste 
gedateerde schilderijen reeds in de vorige hoofdstukken zijn behandeld, volgt hier een 
korte uiteenzetting van de werken waarvan de ontstaansdata met meer of minder zekerheid 
bekend zijn. 

Op basis van het aanwezige portret van de kunstenaar, is geweten dat Joos van 
Cleve van 1506 tot 1508 als assistent meewerkte aan de luiken van het Kalkar-altaarstuk (in 
tabel 6 aangeduid met zwart vet. De zijpanelen met Adam en Eva in Parijs (Musée du 
Louvre) zijn op de originele lijst gedateerd met 1507 en werden dus tijdens de periode dat 
Van Cleve werkzaam was in Kalkar vervaardigd (in tabel 6: zwart vet). De twee naakten 
zijn hoogstwaarschijnlijk vrij gekopieerd naar een voorbeeld van Jan Joest.566 Op het 
paneel met De presentatie in de tempel van het Kalkar-altaarstuk zijn de priester met Maria en 
Kind voor een groot drieluik gesitueerd. Op deze geschilderde triptiek zijn op het 
middenpaneel eveneens Adam en Eva in soortgelijke houdingen afgebeeld. Evenals bij Joos 
van Cleves paneel met Adam is ook de originele omlijsting met marmermotief van het 
schilderijtje met Maximiliaan in Musée Jacquemart-André (Parijs) voorzien van een 
datering, 1510 (in tabel 6: zwart vet).567 Aangezien dit paneeltje veelal als een atelierkopie 
wordt beschouwd naar het veronderstelde origineel in Wenen, biedt de datering wellicht 
een terminus ante quem voor een eigenhandig vervaardigde versie van Joos van Cleve, die dus 
hoogstwaarschijnlijk voor of in 1510 werd geschilderd.568 De datering van het paneel in 
Parijs kan immers ook naar het origineel verwijzen en hoeft niet noodzakelijk te slaan op 
de afwerking van deze versie. 

Het drieluik met De dood van Maria in Keulen zou ook op de originele lijst zijn 
gedateerd met het jaar 1515. Deze omlijsting werd echter verwijderd, waardoor de 
informatie enkel gekend is uit een notitie, opgenomen in het overdrachtsdocument tussen 
verkoper en koper van het begin van de negentiende eeuw. Doordat het werk stilistische 
en compositorisch gelijkenissen vertoont met het Reinhold-altaarstuk van 1516 en de 
informatie met betrekking tot de datering aansluit bij historische gegevens inzake de 
opdrachtgevers (Nicasius en Georg Hackeney), kan men ervan uitgaan dat het 
ontstaansjaar, 1515, voor de triptiek met De dood van Maria correct is. Vandaar dat ook dit 
altaarstuk in tabel 6 in zwart vet is opgenomen. Uit zestiende-eeuwse kronieken is het jaar 
van de installatie (1516) van het Reinhold-altaarstuk gekend (in tabel 6, aangeduid met 
zwart vet). Hoewel de Chronica van Georg Meelmann van de tweede helft van de zestiende 
eeuw zijn, lijkt deze informatie eveneens te corresponderen met andere historische 
informatie over de opdrachtsituatie. Bovendien valt de maniëristische stijl van het 
Reinhold-altaarstuk samen met de genoemde periode (van circa 1500 tot 1530) waarin 
schilderijen in een herkenbare Antwerpse stijl hun hoogtij kenden. Verder sluit de sterke 
invloed van Albrecht Dürer op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk een veel 
eerdere ontstaansdatum uit. Dürers prenten van de Kleine Passieserie die zowel de 
composities als de manier van ondertekenen beïnvloedden, werden immers pas in 1511 
gedrukt. Het jaar 1511 geldt dan ook als terminus post quem voor het Reinhold-altaarstuk.  
                                                           

566 Scailliérez 1991, p. 20. 
567 Idem, pp. 84-87. 
568 Idem, p. 85; Hand 1978, pp. 20, 54-59. Het paneel in Wenen is mijns inziens eveneens een 
werkplaatskopie.  
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Tabel 6: Chronologische tabel van schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve 
 
Vet = dateringen bekend uit documenten of gedateerd op paneel of lijst 
Grijs/ cursief = aannemelijke dendrochronologische dateringen (jongste jaarring + 25). 
Dendrochronologie geeft geen exact jaar van ontstaan, dus het jaartal bij een schilderij dat is 
aangeduid in Grijs/ cursief moeten als indicatie (circa) worden beschouwd. 
Zwart = aannemelijke dateringen op basis van historische gegevens.  
 

 
Jaar 

 
Titel en verblijfplaats 

 
1506 Kalkar-altaarstuk 
1507 1. Kalkar-altaarstuk, Kalkar, Sankt Nikolaikirche 

2. Adam en Eva, Parijs, Musée du Louvre 
3. Portret van een man, verblijfplaats onbekend (Hand 1978, 20-21) 

1508 Kalkar-altaarstuk, Kalkar, Sankt Nikolaikirche 
1509 Portret van een man, verblijfplaats onbekend 
1510 Portret van Maximiliaan, Parijs, Musée Jacquemart-André 
1512 Heilige Familie, New York, The Metropolitan Museum of Art, Friedsam 

Collectie 
1515 De dood van Maria, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum 
1516 1. Reinhold-altaarstuk, Warschau, Museum Narodowe 

2. Heilige Familie, Chicago, Institute of Art 
1517 1. (Circa 1517/1518) Grote aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche 

Kunstsammlungen 
2. Kleine aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen 

1518 1. (Circa 1517/1518) Grote aanbidding van de koningen, Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen 

2. Portret van Joris Vezeleer en Margartha Boghe , Washington, The National 
Gallery 

3. De kruisiging, Napels, Museo di Capodimonte 
1519 Zelfportret, Madrid, Thyssen Bornemisza Collectie 
1520 1. Dubbelportret van man en vrouw, Florence, Galleria degli Uffizi 

2. Heilige Familie, New York, Metropolitan Museum of Art, Blumenthal 
Collectie 

1521 Annunciatie, New York, Metropolitan Museum of Art 
1522 1. Linski-Madonna, New York, Metropolitan Museum of Art 

2. Maria en Kind, Wenen, Kunsthistorisches Museum 
3. San Donato-altaarstuk, Genua, Chiesa di San Donato 

1523 - 
1524 De bewening van Christus, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut 
1525 1. Portret van een vrouw, Kassel, Staatlichen Gemäldegalerie 

2. (circa 1525) Santa Maria della Pace-altaarstuk, Parijs, Musée du Louvre 
3. Maria en Kind met kersen, Aken, Suermondt-Ludwig Museum 
4. Laatste oordeel, New York, Metropolitan Museum of Art 
5. Christus en Johannes als kinderen, Weimar, Schlossmuseum 

1526 Portret van een man, Kassel, Staatlichen Gemäldegalerie 
1527 Portret van een man, verblijfplaats onbekend (Hand 1978, 20-21) 
1528 Hiëronymus, Princeton, Art Museum of the Princeton University 
1529 1. Maria en Kind met kersen, Glasgow, The Burrell Collection 

2. (altaarstuk met ‘Het leven van de Heilige Victor’ van Bartholomeus Bruyn, 
waarop tevens het portret van Joos van Cleve is afgebeeld, Keulen, Wallraf-
Richartz-Museum 

3. Christus en Johannes de Doper als kinderen, verblijfplaats onbekend (versie 
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verkocht door Dubois, genoemd in document) 
4. Heilige Familie, New York, Metropolitan Museum of Art, Lehman 

Collectie 
5. Heilige Familie, Helsinki, Sinebrychoff Museum 

1531 Portretten van Frans I (wellicht de versie in Philadelphia, Museum of Art) en Eleanora 
(onbekend) 

1532 1. Hoogstwaarschijnlijk opdracht ontvangen voor het Cerezo-altaarstuk, Agaete, 
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra Señora de la Concepcíon 

2. Frans I, onbekend 
3. Lucretia, onbekend 
4. Heilige Johannes, onbekend  

1533 Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra 
Señora de la Concepcíon 

1534 1. Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra 
Señora de la Concepcíon 

2. Maria en Kind met de anjer, Kansas City, Nelson-Atkins Museum of Art 
1535 1. Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en de Nuestra 

Señora de la Concepcíon 
2. De kruisiging, Boston, Museum of Fine Arts 

1536 1. Hendrik VIII, Hampton Court 
2. Portret van Eleanora, Lissabon, Museu di Arte Antiga 

1537 1. Portret van een man, verblijfplaats onbekend (Hand 1978, 20-21) 
2. Portret van Eleanora, Wenen, Kunsthistorisches Museum 

1538 Hiëronymus, particuliere verzameling 

 
 

Het dubbelportret met Joris Vezeleer en Margaretha Boghe schilderde Joos van 
Cleve hoogstwaarschijnlijk ter ere van hun huwelijk in 1518. Vezeleer werd mogelijk rond 
1493 geboren. Hij vestigde zich in Antwerpen in 1515/1516 als goudsmid.569 Later zou hij 
zich (zoals reeds naar voren is gekomen in eerste hoofdstuk van dit proefschrift) 
manifesteren als kunsthandelaar, bankier en entrepreneur. Bovendien speelde hij een 
belangrijke rol bij het contact tussen Joos van Cleve en Frans I. Het portret van 
Margaretha Boghe komt zowel qua kleding als schilderstechniek overeen met het niet-
geïdentificeerde, maar wel gedateerde portret van een vrouw in Florence van 1520 (zie 
verder). Doordat de datum van het huwelijk tussen Vezeleer en Boghe slechts via indirecte 
gegevens is gekend en het tevens niet met zekerheid is vast te stellen dat het dubbelportret 
ter ere van deze verbintenis werd geschilderd, zijn de panelen in tabel 6 opgenomen in 
zwart normaal (aannemelijke ontstaansdatum gebaseerd op historische gebeurtenissen).570  

Hoogstwaarschijnlijk trouwde Joos van Cleve in 1519 met Anna Vijdts.571 Het 
zelfportret van de kunstenaar in Madrid (Thyssen Bornemisza Collectie) wordt door de 
aanwezigheid van een anjer in de rechterhand veelal beschouwd als onderdeel van een 
dubbelportret ter ere van het huwelijk van de schilder met Anna Vijdts, die op het pendant 
zou zijn afgebeeld.572 Het paneel met de echtgenote is echter onbekend. Desalniettemin 
wordt het schilderij met Joos van Cleves zelfportret in de literatuur gedateerd met 1519. In 
                                                           

569 Vermeylen 2003, pp. 63-67; Hand 1978, pp. 148-149. 
570 De inscriptie van de grafsteen van Margaretha Boghe maakte melding van haar huwelijk met 
Vezeleer. Zij zou tweeënvijftig jaar met hem zijn getrouwd geweest. Doordat Vezeleer in 1570 
stierf, kan het huwelijksjaar worden vastgesteld: 1570-52=1518 (Hand in Hand/ Wolff 1986, p. 
60).  
571 Zie hoofdstuk 1. 
572 Eisler 1989, cat. not. 25. Hand in Hand/ Wolff 1986, p. 60: De auteur noemde verschillende 
meningen van eerder auteurs inzake de veronderstelling dat het hier om een verloving- of 
huwelijksportret gaat. 
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1529 of 1530 trad Van Cleve voor een tweede maal in het huwelijk met Katlijne van 
Mispelteren. Dit huwelijksjaar wordt niet in verband gebracht met het portret in Madrid. 
De veronderstelde leeftijd van de kunstenaar ten tijde van het tweede huwelijk zou circa 
vijfenveertig jaar zijn en deze lijkt niet overeen te stemmen met de gelaatstrekken van de 
afgebeelde figuur. De geportretteerde man lijkt eerder begin dertig te zijn, waardoor het 
jaar 1519 als aannemelijk kan worden beschouwd. In tabel 6 wordt het zelfportret van Joos 
van Cleve aangeduid met zwart normaal.   

Doordat het wapenschild op de triptiek met De kruisiging in Napels werd 
geïdentificeerd, kon het altaarstuk worden gedateerd. De leeftijden van de opdrachtgever 
en zijn vrouw zijn immers als inscriptie op de prieu-dieux toegevoegd. De biografische 
gegevens van het geportretteerde echtpaar maakten het mogelijk om een exacte datering 
aan het werk te koppelen, namelijk het jaar 1518 (zwart vet). Op het reeds genoemde 
dubbelportret in Florence (Galleria degli Uffizi) werd aan de rechterzijde van het paneel 
met de vrouw het jaar 1520 aangebracht (zwart vet).573 Het altaarstuk met De bewening van 
Christus (Frankfurt) werd, zoals bekend uit de originele documenten in 1524 geschonken 
aan de Sankt Maria Lyskirchen (zwart vet).574 Het dubbelportret in Kassel (Staatlichen 
Gemäldegalerie) is op de panelen voorzien van de jaren 1525 bij de vrouw en 1526 bij de 
man (zwart vet).  

Op basis van de identificatie van de opdrachtgever met Niccolò Calvi Bellogio van 
het Santa Maria della Pace-altaarstuk (Parijs, Musée du Louvre), archivalische gegevens 
inzake de stichting van de kapel en de uitvoerige en overtuigende vergelijking van 
motieven met andere werken van zowel Joos van Cleve als van andere kunstenaars kwam 
Scailliérez tot een (mijns inziens correcte) datering van het altaarstuk rond 1525 (zwart 
normaal).575 Hoewel de documenten betreffende het Cerezo-altaarstuk (Agaete en Puerto de 
las Nieves) verschillende opvattingen heeft opgeleverd, werd het werk mijns inziens tussen 
1532 en 1535 vervaardigd (zwart normaal). Zoals reeds vermeld in het eerste hoofdstuk, gaf 
Joos van Cleve in 1533 opdracht aan Joris Vezeleer om een betaling van Frans I voor de 
levering van drie schilderijen: een Lucretia, een portret van de Franse koning en een 
schilderij met Jozef, in ontvangst te nemen. Doordat het document dateert van 17 februari 
1533, kan men veronderstellen dat de drie genoemde werken in 1532 of eerder werden 
vervaardigd.576 In tabel 6 zijn zij opgenomen in het jaar 1532 in zwart vet. De schilderijen 
worden vermeld zonder verblijfplaats, omdat het onbekend is welke versies in het 
archiefdocument worden bedoeld.  

                                                           

573 Zanelli in Simonetti/ Zanelli 2003, p. 130-133. Het dubbelportret werd onderzocht met IRR 
(2003) in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova, Intorno al Ritratto di Stefano Raggio, Palazzo 
Spinola, Genua door Leeflang, Galassi en Masi. De ondertekende lijnen in de handen van de 
vrouw toonde Joos van Cleves typerende manier van ondertekenen. Bovendien is ook de 
schilderstijl karakteristiek voor de kunstenaar. 
574 Sander 1993, pp. 175-203. 
575 Cavelli Traverso 2003, p. 25; Scailliérez 1991, pp. 75, 50-51. De kleding van de vrouw van 
Niccolò Calvi Bellogio is gelijk aan het gewaad van de vrouw op het gedateerde portret in Kassel 
(1526). 
576 Dit wordt tevens bevestigd door een afbeelding van de Franse koning, naar het portret van Joos 
van Cleve, in een miniatuur waarop Antoine Macault leest zijn vertaling voor aan Frans I in Chantilly, 
Musée Condé van 1534. Deze datering 1534 geldt als terminus ante quem voor het portret van 
Joos van Cleve (Cox-Rearick 1995, II, fig. 17; tevens Hand 2004, 101). Een aantal van de 
portretten op het miniatuur wordt toegeschreven aan Jean Clouet (Van Buren 2006, pp. 92-93: 
kleurenafbeelding 4, p. 258), waardoor men van een wisselwerking tussen Joos van Cleve en Clouet 
zou kunnen spreken. Daar waar in hoofdstuk 1 wordt verondersteld dat Joos van Cleve zijn portret 
van de vorst baseerde op dat van Clouet, is Clouet in de miniatuur beinvloed door Van Cleve (zie 
ook Scailliérez 2003, pp. 22-23).  
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Het portret van een man in Petworth (Lord Leconfield Collectie) draagt een 
datering op het schilderij zelf, namelijk 1537 (zwart vet). Hand noemde nog twee andere 
portretten die zijn gedateerd met 1507 en 1527, maar hiervan is de huidige verblijfplaats 
onbekend.577 Hoewel bij de gedateerde of gedocumenteerde werken met uitzondering van 
het Portret van Maximiliaan (atelier) en de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk sprake is 
van grotendeels eigenhandig door Joos van Cleve uitgevoerde werken zijn er tevens drie 
serieproducten uit het atelier voorzien van een datering, die van belang zijn voor dit 
hoofdstuk. De Heilige Hiëronymus in zijn studeervertrek in Princeton (Art Museum of the 
Princeton University, nr. 15) is op het paneel voorzien van het jaar 1528, Maria en Kind met 
kersen in Glasgow (The Burrell Collection) is gedateerd met 1529 en De boetvaardige Heilige 
Hiëronymus in de Norton Gallery and School of Art (West Palm Beach) met 1530. Vandaar 
dat deze werken in tabel 6 zijn opgenomen als zwart vet. 
 
Het belang van het onderzoek met dendrochronologie voor de studie naar Joos van 
Cleve 
Slechts één eigenhandig vervaardigd altaarstuk van Joos van Cleve, dat werd geanalyseerd 
door Peter Klein is gedateerd aan de hand van documenten, namelijk de genoemde triptiek 
met De bewening van Christus in Frankfurt (nr. 22).578 Zoals gezegd, werd het altaarstuk in 
opdracht van het Keulse raadlid Schmitgen in 1524 geïnstalleerd in de Sankt Marien 
Lyskirchen. Dit werk geldt voor het oeuvre van Joos van Cleve als uitgangspunt om te 
bepalen welke dendrochronologische methode in eerste instantie het beste bruikbaar is. De 
jongste kernhoutjaarring van het drieluik is van 1501 (linkerluik). Met een toevoeging van 
zeventien jaar (15 jaar voor het verwijderde spinthout en 2 voor droogtijd) is de 
dendrochronologische ontstaansdatum van het linkerluik 1518, van het rechterluik 1516 en 
van het middenpaneel 1514. In dit geval zou het gehele altaarstuk rond 1516 kunnen zijn 
vervaardigd. Dit is echter acht jaar vroeger dan de gegevens bekend uit de documenten. 
Met de toevoeging van vijfentwintig jaar (gangbaar voor de schilderijen uit de vijftiende 
eeuw) kan het middenpaneel rond 1522 worden gedateerd, het linkerluik circa 1526 en het 
rechterzijpaneel rond 1524. Het gemiddelde jaartal van deze drie panelen 1524 komt exact 
overeen met de datering die bekend is vanuit de archieven. Voor dit altaarstuk geeft de 
formule waarbij wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar de 
juiste ontstaansdatum.  

Dat niet enkel de vroegst mogelijke (kapdatum + 11) en de meest aannemelijke 
datering van het ontstaan van een paneel (+ 17 of + 25) een belangrijk onderdeel is van 
het dendrochronologisch onderzoek is reeds naar voren gekomen in het derde hoofdstuk. 
Zoals bleek uit de bestudering van het San Donato-altaarstuk in Genua (nr. 18) kunnen 
immers ook andere aspecten van de studie met dendrochronologie kunsthistorische 
veronderstellingen weerleggen.579 Zoals reeds behandeld, vermoedden enkele auteurs dat 
het San Donato-altaarstuk in Genua werd gemaakt.580 Een enkeling dacht zelfs dat Joos 
van Cleve het werk tijdens twee verschillende verblijven in Italië vervaardigde.581 
Dendrochronologie wees echter uit dat het altaarstuk hoogstwaarschijnlijk in één periode 
werd geproduceerd. Bovendien toonde het onderzoek aan dat het in de Nederlanden werd 
vervaardigd en niet in Italië. De jongste kernhoutjaarring van het San Donato-altaarstuk is 
van 1497. Met de toevoeging van vijfentwintig jaar is de meest aannemelijke 

                                                           

577 Hand 1978, pp. 20-21. 
578 Sander 1993, pp. 175-210. Het nummer verwijst naar de lijst met dendrochronologische 
dateringen (tabel 2). 
579 Leeflang 2003a, pp. 35-47. Klein 2003.  
580 Hoogewerff 1926, pp. 1-26; Alle referenties genoemd in Hand 1978, p. 280 (noot 61). 
581 Rontondi Terminiello 1978, pp. 251-257. 
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ontstaansdatum van het werk het jaar 1522.582 Na deze twee casussen, die inzicht geven in 
het belang van de studie met dendrochronologie worden enkele andere werken 
geanalyseerd om te bepalen in hoeverre het onderzoek naar de mogelijke ontstaansdatum 
een correct beeld geeft. Is de formule, die uitgaat van de jongste kernhoutjaarring plus 
vijfentwintig jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en transport toepasbaar op de hele 
groep van schilderijen, die werd vervaardigd in Joos van Cleves atelier?  

Het paneel met De kruisafneming in Dresden (nr. 3) wordt in de literatuur 
beschouwd als één van de vroegst gekende werken van de kunstenaar. Friedländer schreef: 
‘Of all pictures with which the master’s name is associated, none seems so amateurish and 
even feckless in effect as the Deposition in the Dresden museum’.583 De auteur wijdde 
deze gebreken aan de beperkte ervaring van de jonge schilder. De compositie van Van 
Cleve is mogelijk een vrije kopie naar een schilderij van de Meester van Flémalle en wordt 
rond 1507 gedateerd.584 De stilistische gelijkenis met de gedateerde paneeltjes van Adam en 
Eva in Parijs deed kunsthistorici mogelijk tot deze datering komen. Bovendien worden 
Joos van Cleves vroege werken vaak in verband gebracht met ofwel Jan Joest ofwel de 
Brugse kunst, zoals ook in dit geval. De kopie naar het originele schilderij met De 
kruisafneming van de Meester van Flémalle (Liverpool, Royal Institution) bevond zich 
oorspronkelijk in het Sint-Juliaanshospitaal in Brugge, waar Van Cleve het werk volgens 
Friedländer zou hebben gezien.585 Het is echter eveneens mogelijk dat de compositie 
buiten Brugge bekend was via prenten.  

In hoeverre vallen de gegevens van het onderzoek met dendrochronologie naar De 
kruisafneming in Dresden echter samen met de kunsthistorische opvattingen? De jongste 
kernhoutjaarring van De kruisafneming is van 1473. Uitgaande van de formule van de jongste 
jaarring plus vijfentwintig jaar, geeft het dendrochronologische onderzoek een zeer vroege 
ontstaansdatum, namelijk rond 1498 (1473 + 25). Dit is negen jaar vroeger dan de door 
kunsthistorici veronderstelde datering van circa 1507. Doordat dendrochronologie een 
betrouwbare terminus post quem geeft, moet de kunsthistorische ontstaansdatum in dit geval 
als waarschijnlijker worden aanvaard. Joos van Cleve werd immers rond 1485 geboren en 
zou in 1498, circa 13 jaar zijn geweest. Op deze leeftijd was de kunstenaar waarschijnlijk 
nog niet in staat een product zoals De kruisafneming in Dresden te vervaardigen, hoe 
‘amateuristisch’ het werk ook moge zijn. Van Cleve schilderde het paneel dan ook mogelijk 
rond 1507, zoals Friedländer reeds veronderstelde.  

Van de grote triptiek in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 11) met De 
getroonde Maria en Kind met Jozef en op de binnenluiken de opdrachtgevers met heiligen, werd 
enkel het middenpaneel onderzocht met dendrochronologie. De jongste kernhoutjaarring 
is van 1497. Met de toevoeging van vijfentwintig jaar werd het werk mogelijk rond 1518 

                                                           

582 In het artikel van Leeflang, ‘The San Donato-altarpiece by Joos van Cleve and his workshop’ 
(Florence 2003), voegde de auteur zeventien jaar toe aan de jongst kernhoutjaarring en gaf een 
datering voor het altaarstuk tussen 1512 en 1520. De uitgebreide vergelijking tussen de 
verschillende werken uit Joos van Cleves atelier, onderzocht met dendrochronologie, was op dit 
moment nog niet voltooid, waardoor de standaardformule voor de zestiende eeuw, die zich baseert 
op de jongste jaarring plus zeventien jaar, werd toegepast.  
583 Friedländer 1972, p. 37. 
584 Pauwels in Friedländer 1972, p. 56. Friedländer schreef over de poging van Joos van Cleve om 
het werk van de Meester van Flemalle te kopiëren: 'Joos was at all times quite willing to borrow 
from others, but in no other instance did he fail so completely to blend what he borrowed with his 
own art' (Friedländer 1972, p. 37).    
585 Het origineel van deze compositie is verloren gegaan. Slechts het fragment met De Goede 
Moordenaar is bewaard gebleven (Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, Friedländer 1973, pp. 37, 40);  
Pauwels in Friedländer 1972, II, p. 71; Friedländer 1934, p. 37.  
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vervaardigd.586 Deze datering komt vrij nauwkeurig overeen met de kunsthistorisch 
ontstaansdatum van Friedländer, die een vervaardiging rond 1520 veronderstelde.587 Hand 
vermoedde echter een ontstaansdatum van 1528, Lanc plaatste het altaarstuk rond 1530 en 
in de bestandscatalogus van het Kunsthistorisches Museum wordt het werk eveneens rond 
1530 gesitueerd.588 Zoals Lopez Garcia ook in zijn artikel aangaf, vertoont de triptiek met 
De getroonde Maria en Kind veel gelijkenissen met het paneel van Maria en Kind in Wenen en 
het Cerezo-altaarstuk in Agaete.589 Van Maria en Kind in Wenen is geen exacte datering 
bekend. Zowel het kunsthistorische als dendrochronologische onderzoek geven voor dit 
werk echter een datering aan het begin van de jaren 1520 (zie verder). Het altaarstuk dat 
werd vervaardigd in opdracht van Antón Cerezo werd hoogstwaarschijnlijk tussen 1532 en 
1535 vervaardigd. De ondertekening van het altaarstuk met De getroonde Maria en Kind in 
Wenen is schetsmatig en in tegenstelling tot de andere eigenhandig voorbereide 
schilderijen lijkt de kunstenaar in dit werk te hebben gezocht naar de juiste compositie. Dit 
is een zeer opmerkelijk aspect, omdat in Joos van Cleves manier van ondertekenen 
nauwelijks een ontwikkeling is aan te tonen. Zijn tekenstijl lijkt gedurende het gehele 
oeuvre immers vrij constant te blijven. Vandaar dat men zou kunnen veronderstellen dat 
de triptiek in Wenen mogelijk Joos van Cleves ervaren hand toont en dat dit werk wellicht 
volledig eigenhandig door de kunstenaar werd uitgevoerd. De schetsmatige en rommelige 
ondertekening biedt in dit geval immers geen mogelijkheid voor assistenten om de 
compositie in te vullen, zoals wel het geval bij onder meer De kruisiging in Napels en De 
geboorte in een Italiaanse particuliere verzameling.590 Zowel door een compositorische en 
stilistische vergelijking met het Cerezo-altaarstuk in Agaete en Maria en Kind in Wenen als 
door de losse ondertekening van de triptiek met De getroonde Maria en Kind, die 
waarschijnlijk getuigt van een ervaren hand, is mijns inziens Hands en Lancs 
veronderstelde ontstaansdatum en de datering genoemd in de bestandscatalogus van rond 
1530, correct. De meest aannemelijk dendrochronologische datering van 1518 lijkt in dit 
geval (evenals De kruisafneming in Dresden) te vroeg.  

Zowel de grote als de kleine Aanbidding van de koningen (beide in Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen) werden (naar alle waarschijnlijkheid) in opdracht gemaakt en zijn 
voorzien van een crypto-portret (nrs. 8, 10). De panelen verschillen echter sterk in stijl. De 
kleine Aanbidding is sterk beïnvloed door de Antwerpse Maniëristen en wordt in de 
literatuur rond 1512-1513 gesitueerd.591 De jongste kernhoutjaarring van de kleine 
Aanbidding van koningen is van 1492. De vroegst mogelijk jaar van ontstaan zou 1503 zijn; 
met de toevoeging van zeventien jaar is de dendrochronologische datering 1509 en met de 
toevoeging van vijfentwintig jaar 1517.592 De kunsthistorische datering valt in dit geval 
tussen beide dendrochronologische formules (+ 17 en +25). De grote Aanbidding wordt 

                                                           

586 Evans 1982, pp. 623-624. De auteur vergeleek de triptiek in Wenen met het altaarstuk in de 
Walker Art Gallery, Liverpool. Hij dateerde de beide werken vroeg in het oeuvre van Joos van 
Cleve, maar door het Patenir-achtige landschap op het middenpaneel in Liverpool concludeerde hij 
dat het werk niet voor 1515 kon zijn totstandgekomen. 
587 Friedländer 1972, p. 55. 
588 Wenen 1991, p. 284; Hand 1978, p. 209 (op pagina 173 dateerde hij het werk rond 1525); Lanc 
1975, p. 342. 
589 Lopez Garcia 1990. 
590 Deze werken zijn eveneens grotendeels autograaf. Assistenten zouden echter in deze panelen de 
eerste verflagen kunnen hebben aangebracht. Joos van Cleve legde in dit geval de laatste hand aan 
het schilderij en was mogelijk verantwoordelijk voor de subtiele detaillering.  
591 Pauwels noemt 1513 als mogelijke ontstaansdatum (Friedländer 1972, p. 56), Friedländer 1512 
(Friedländer 1972, p. 22). 
592 Met de inbegrepen afwijking van twee jaar, moet het werk volgens de dendrochronologie tussen 
1515 en 1519 zijn vervaardigd.  
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door de meeste auteurs rond 1525 gedateerd.593 De problematiek omtrent de datering van 
dit werk kan worden geïllustreerd aan de hand van Friedländers theorie, die hij baseerde op 
het aanwezige zelfportret van Joos van Cleve. Hij vermeldde hierbij dat de kunstenaar 
gekleed is in gelijksoortige kleding als op de kleine Aanbidding en dat het portret van de 
schilder evenals in de andere Aanbidding van de koningenscène in Dresden een jeugdige 
uitstraling heeft. Desondanks zou de grote Aanbidding tien jaar na de kleine variant zijn 
vervaardigd en zou Joos van Cleve in dit schilderij, volgens de Duitse kunsthistoricus rond 
de vijfendertig jaar oud zijn.594 De auteur maakte hierbij echter enkele rekenfouten. De 
kleine Aanbidding werd volgens hem rond 1512 geschilderd.595 Indien de grote Aanbidding 
tien jaar later werd vervaardigd, zou het werk rond 1522 zijn tot stand gekomen. De 
schatting van de kunstenaars leeftijd, vijfendertig jaar oud, levert eveneens een probleem 
op. Friedländer ging immers uit van een geboortejaar van de schilder rond 1485. Indien 
Joos van Cleve circa vijfendertig jaar oud is op de grote Aanbidding van de koningen zou het 
werk rond 1520 moeten zijn vervaardigd (1485 + 35). Volgens de auteur sluit de kleding 
die Joos van Cleve draagt op de grote Aanbidding aan bij het modebeeld van rond 1520. 
Het moge duidelijk zijn dat Friedländer het niet eenvoudig vond om de grote Aanbidding te 
dateren. Gebaseerd op zijn veronderstellingen zou het werk tussen circa 1512 en 1525 
kunnen zijn geschilderd.  

Enkele andere auteurs, waaronder Scailliérez, Parma en Zanelli, hebben echter 
aanvullende bronnen aangehaald, waaruit een mogelijke terminus ante quem voor de grote 
Aanbidding in Dresden naar voren kwam.596 Het altaarstuk werd hoogstwaarschijnlijk in 
opdracht van Oberto di Lazario Cattaneo vervaardigd en zou volgens een achttiende-
eeuwse bron voor 16 december 1518 zijn geïnstalleerd in de San Luca di Albaro. Ratti 
schreef in zijn Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in Pittura, Scultura ed 
Architettura van 1766 en 1780 over een paneel ‘delle più belle, che mai facesse Luca di 
Leyda Olandese’.597 Of hier werkelijk de grote Aanbidding van de koningen van Joos van Cleve 
wordt bedoeld, blijft slechts een hypothese, maar is zeer goed denkbaar. In ieder geval 
werd ook het Portret van Stefano Raggio (Genua, Palazzo Spinola) van Van Cleve in het 
verleden toegeschreven aan Lucas van Leyden. De later toegevoegde inscriptie op het 
paneeltje Luca d’Olanda/ Pittore/ Steffano/ Raggio geeft dit immers te kennen. De 
toeschrijving van schilderijen van Joos van Cleve aan Lucas van Leyden lijkt dan ook niet 
zo verwonderlijk.598 Scailliérez, Parma en Zanelli concluderen aan de hand van achttiende-
eeuwse manuscripten dat de grote Aanbidding mogelijk rond 1517-1518 werd vervaardigd. 
Ook de ondertekening van het werk, die veel overeenkomsten vertoont met de 
ondertekening op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk in de houtsnedenconventie 
van 1516 zou een datering rond 1517-1518 kunnen bevestigen. Wat zijn de resultaten van 
het onderzoek met dendrochronologie naar de grote Aanbidding en bevestigen zij het 
vermoeden van Scailliérez, Parma en Zanelli?  

De jongste kernhoutjaarring van de grote Aanbidding is van 1491. Met de 
toevoeging van vijfentwintig jaar zou dit werk rond 1516 zijn vervaardigd. Dit is negen jaar 
vroeger dan Friedländers veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum van 1525. 
Hoewel het schilderij een dendrochronologische datering heeft, die zelfs één jaar vroeger is 
dan die van de drager van de kleine Aanbidding sluit de mogelijke ontstaansdatum vrij 

                                                           

593 Friedländer 1972, pp. 23, 56.  
594 Idem, p. 23. 
595 Friedländer 1972, p. 22. 
596 Parma in Zanelli/ Simonetti 2003, pp. 134-139; Zanelli in Simonetti/ Zanelli 2003, pp. 20-22, 
pp. 134-136; Scailliérez 1991, p. 79. 
597 Ratti 1766, p. 368; Ratti 1780, p. 377 (geciteerd in Zanelli 2003). 
598 Over toeschrijving aan Lucas van Leyden: Zanelli 2003, p. 78, noot 96. Ook schilderijen van 
andere kunstenaars werden in de achttiende en negentiende eeuw aan Lucas van Leyden. 
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nauwkeurig aan bij de veronderstelling van Zanelli, Parma en Scailliérez. Het onderzoek 
met dendrochronologie geeft echter, zoals gezegd, een terminus post quem voor het schilderij, 
waardoor de kunsthistorische datering van 1525 desondanks mogelijk zou kunnen zijn. 
Zoals reeds geconcludeerd in het derde hoofdstuk werd de grote Aanbidding mijns inziens 
echter rond dezelfde tijd als de kleine Aanbidding geschilderd en kan het verschil in stijl 
worden verklaard aan de hand van de opdrachtsituatie. Archivalische aanwijzingen, het 
onderzoek met infraroodreflectografie en de dendrochronologische analyse lijken uit te 
wijzen dat het paneel met de grote Aanbidding van de koningen inderdaad eerder moet 
worden gedateerd dan tot voor kort werd verondersteld. Een datering rond 1517/1518 is 
mijns inziens zeer aannemelijk. De dendrochronologische datering van de kleine 
Aanbidding rond 1517 is eveneens goed denkbaar, aangezien dit werk qua compositie nauw 
aansluit bij de Antwerpse Maniëristische stijl, die in deze periode een grote populariteit 
kende. Bovendien hadden Joos van Cleve en zijn medewerkers ook net het maniëristische 
Reinhold-altaarstuk vervaardigd en had de kunstenaar ervaring opgedaan met het 
vervaardigen van schilderijen in een herkenbare Antwerpse stijl. 

Het schilderij met Maria en Kind in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 17) 
wordt, zoals reeds vermeld, in de literatuur rond 1520 gesitueerd. Deze datering komt vrij 
nauwkeurig overeen met de resultaten van het dendrochronologisch onderzoek. De 
jongste kernhoutjaarring van het paneel is van 1497 en de meest aannemelijke 
ontstaansdatum is 1522 (1497 + 25). De drie panelen met De annunciatie, Het laatste oordeel 
en Maria en Kind, de zogeheten Linsky-Madonna bevinden zich in New York (Metropolitan 
Museum of Art, nrs. 14, 21, 16). Ze zijn van een zeer hoge kwaliteit en werden mogelijk 
alle drie in dezelfde periode vervaardigd. De annunciatie en de Linsky-Madonna worden 
kunsthistorisch rond 1525 gesitueerd en Het laatste oordeel tussen 1520 en 1525. 
Dendrochronologie geeft voor deze drie werken een acceptabele datering, die bij 
benadering aansluit bij de kunsthistorische veronderstellingen. De annunciatie met een 
jongste kernhoutjaarring van 1496 heeft een meest aannemelijke dendrochronologische 
ontstaansdatum van 1521 (1496 + 25); De Linsky-Madonna kan rond 1522 zijn vervaardigd 
(1497 + 25) en Het laatste oordeel circa 1525 (1500 + 25).   
 
Uitzonderingsgevallen 
Hoewel voor de meeste werken van Joos van Cleve en zijn atelier die werden onderzocht 
met dendrochronologie de formule, waarbij wordt uitgegaan van de jongste 
kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en transport 
zeer bruikbaar blijkt, zijn er tevens enkele uitzonderingen.599 Voor de schilderijen met De 
geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 29), De aanbidding van de 
koningen in Praag (Narodni Gallery, nr. 30), het drieluik met De kruisiging in New York 
(Metropolitan Museum of Art, nr. 23) en De kruisiging in Boston (Museum of Fine Arts, nr. 
38) schijnt de toevoeging van vijfentwintig jaar immers een datering te bieden die te laat is 
in vergelijking met de kunsthistorische vermoedens. Hoe kan dit worden verklaard en 
bestaat er een overeenkomst tussen deze vier werken?  

In het geval van het altaarstuk met De aanbidding van de koningen in Praag geven de 
luiken een eerdere dendrochronologische datering dan het middenpaneel. De jongste 

                                                           

599 Klein geeft in zijn artikel ‘Dendrochronological Analyses of Panel Paintings of Joos van Cleve 
and Workshop’ De aanbidding van de koningen in Praag en De kruisiging in New York als voorbeeld 
van werken waarbij de dendrochronologische datering nauw aansluit bij de kunsthistorische 
veronderstellingen (Klein 2003). Op moment van publicatie had er nog geen systematische 
vergelijking plaatsgevonden van al de werken toegeschreven aan Joos van Cleve die door Klein 
werden geanalyseerd en de kunsthistorische ontstaansdata, waardoor het nog onduidelijk was welke 
methode het beste resultaat opleverde. Klein gaat in zijn artikel dan ook uit van de jongste 
kernhoutjaarring plus zeventien jaar in plaats van de uit dit onderzoek gebleken vijfentwintig jaar.    
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kernhoutjaarring van het linkerzijpaneel is van 1490 en die van het rechter: 1491.600 
Volgens de dendrochronologische analyse kunnen de luiken circa 1515 en 1516 zijn 
vervaardigd (1490 + 25 en 1491 + 25). Het middenpaneel heeft echter een jongste 
kernhoutjaarring uit 1505, dat volgens de formule met de toevoeging van vijfentwintig jaar, 
een datering rond 1530 doet vermoeden. De kunsthistorische datering van het werk in 
Praag is volgens Hand en Kotková echter circa 1520.601 Hoewel zij hun vermoedens 
baseerden op stilistische overeenkomsten met andere schilderijen, is de mogelijke 
ontstaansdatum van rond 1516, die door Friedländer werd gesuggereerd mijns inziens 
meer aannemelijk. Hoewel Maria en Kind, dan wel spiegelbeeldig, en het 
achtergrondlandschap veel overeenkomsten vertoont met het middenpaneel van het San 
Donato-altaarstuk van circa 1522 zijn de overige figuren en dan met name Jozef, Melchior 
en Baltasar sterk beïnvloed door het Antwerpse Maniërisme. Zowel de extravagante 
kleding, lichaamshoudingen en het heldere kleurgebruik sluiten nauw aan bij de 
maniëristische schilderijen van rond 1515-1520. Ook de verhoudingen van de figuren en 
dan in het bijzonder de klein uitgevallen handen doen een vroege vervaarding vermoeden; 
hoewel deze ‘imperfecties’ tevens op een minder ervaren assistent kunnen wijzen. Hoe kan 
de (te) late dendrochronologische datering van deze triptiek worden verklaard? 
Opmerkelijk is dat van de vier planken die het middenpaneel vormen, de plank die de 
jongste kernhoutjaarring bevat (plank II) in datering lijkt af te wijken van de overige drie 
planken. Plank I en III stammen uit dezelfde boom en hebben een jongste 
kernhoutjaarring van 1477 en plank IV heeft een jongste kernhoutjaarring die dateert van 
1489. Ook de jongste kernhoutjaarringen van het linkerluik (1490) en het rechterluik (1491 
en 1485) komen meer overeen met plank I, III en IV, maar niet met plank II (1505). 
Indien één van de zeven te dateren planken het geheel uit zijn verband lijkt te halen, mag 
deze dan buiten beschouwing worden gelaten? Wanneer het drieluik met De aanbidding van 
de koningen in Praag wordt vergeleken met de andere altaarstukken uit het atelier van Joos 
van Cleve, die uit meerdere planken bestaan, en zijn onderzocht met dendrochronologie 
wordt duidelijk dat dergelijke afwijkingen niet voorkomen. Het lijkt bij deze casus dus 
aanvaardbaar om uit te gaan van het jaar 1491 (de jongste kernhoutjaarring van de eerst 
volgende jongste kernhoutring na de afwijkende plank) als uitgangspunt voor de toe te 
passen formule (jongste kernhoutjaarring + 25). Hierbij dient men echter wel rekening te 
houden met de minimale toevoeging van elf jaar. De jongste kernhoutjaarring van de 
afwijkende plank, in dit geval 1505, mag immers bij toevoeging van elf jaar niet een 
dendrochronologische datering opleveren die later is dan de overige planken, omdat dit 
een gelijktijdige beschildering onmogelijk maakt.602 Bij De aanbidding van de koningen in Praag 
is het vroegst mogelijk jaar dat het hout werd gebruikt om te beschilderen: 1516 (1505 + 
11). Deze datering valt samen met de gemiddelde dendrochronologische ontstaansdatum 
(kapdatum + 25) van de overige planken. Indien deze werkwijze wordt geaccepteerd, geeft 
het dendrochronologische onderzoek voor het drieluik met De aanbidding van de koningen in 
Praag een datering van rond 1516 die mijn inziens vrij nauwkeurig aansluit bij de 
kunsthistorische veronderstelling. 

                                                           

600 Het rechter- en het linkerluik bestaan ieder uit twee planken. De eerste plank van beide 
zijpanelen zijn uit dezelfde boom gezaagd (zie afb. 22 in Klein 2003, p. 41). Voor plank II van het 
linkerluik was een datering niet mogelijk (te weinig jaarringen). 
601 Hand 1978, p. 136; Kotková 1999, pp. 87-97. 
602 Een ander belangrijk aspect bij het vaststellen van de vroegst mogelijke onstaatsdatum is de 
breedte van de individuele planken en de hoeveelheid aanwezige jaarringen, die eveneens van 
invloed is de mogelijkheid om een dendrochronologische datering vast te stellen. Indien een plank 
slechts bestaat uit 100 jaarringen moet de mediaanwaarde van 15 kritisch worden bekeken. Bij 200 
of meer jaarringen biedt de toevoeging van de mediaanwaarde van 15 veel meer zekerheid (met 
dank aan Peter Klein, november 2006).   
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De geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum, nr. 29) wordt evenals 
het paneel in een Italiaanse privé-verzameling met hetzelfde onderwerp veelal aan het 
begin van Joos van Cleves carrière in Antwerpen gesitueerd.603 Hoewel het werk van een 
zeer hoge kwaliteit is, is de lichaamshouding van Jozef en Maria enigszins houterig. Het 
type van Jozef is gelijk aan de panelen met De aanbidding van de koningen in Berlijn en de 
kleine Aanbidding in Dresden, die beide kunsthistorisch rond 1513 worden gesitueerd. Jozef 
draagt een korte volle grijze baard en heeft een rond gezicht. De ruïne waarin de religieuze 
gebeurtenis zich afspeelt is eenvoudig en opvallend is de vervallen muur achter de Maagd, 
waarvan het net lijkt alsof deze niet volledig is uitgevoerd in verf.604 Dit element komt 
overeen met het San Donato-altaarstuk in Genua dat aan de hand van het 
dendrochronologische en stilistisch onderzoek rond 1522 kan worden gedateerd. Het 
landschap in De geboorte in Wenen is vlak en vertoont geen invloeden van Joachim Patenir, 
zoals wel het geval in Van Cleves latere werken van na Patenirs inschrijving als Antwerps 
vrijmeester in 1515, zoals De kruisiging van 1518 in Napels en het werk in Boston dat 
mogelijk rond 1525 werd vervaardigd. Al deze elementen dragen bij tot een 
kunsthistorische datering van rond 1514/1515 voor het schilderij in Wenen, die eveneens 
aannemelijk wordt geacht voor de andere scène met De geboorte in Italië.605 In de 
bestandscatalogus van het Kunsthistorisches Museum in Wenen wordt het paneel echter, 
mijn inziens onterecht, rond 1520 gedateerd.606 Deze mening werd gedeeld door Lanc en 
ook Hand veronderstelde een latere ontstaansdatum van 1519-1522.607 Hij wijdde de 
verschillende meningen inzake de datering van De geboorte in Wenen aan de; ‘… tentative 
and contradictory qualities in the picture itself’.608 Welke kunsthistorische datering, rond 
1514/1515 of circa 1520, wordt bevestigd door het onderzoek met dendrochronologie? 
Het schilderij met De geboorte in Wenen bestaat uit vier planken. Twee van de vier planken 
konden door het geringe aantal jaarringen niet worden gedateerd (plank I en III). De 
jongste kernhoutjaarring van plank IV is van 1493 en die van plank II van 1505. Met een 
minimale, maar zeer uitzonderlijke, toevoeging van elf jaar is de vroegst mogelijke datering: 
1516 (1505 + 11). Wanneer er zeventien jaar wordt toegevoegd, is de datering 1522 en met 
de gebruikelijke vijfentwintig jaar is de meest aannemelijke ontstaansdatum zelfs 1530. Hoe 
kan dit worden verklaard, deze datering is immers veel later dan beide kunsthistorische 
veronderstellingen? Hoewel het verleidelijk is om evenals bij De aanbidding van de koningen in 
Praag de andere, vroegst te dateren, plank als uitgangspunt te nemen, die een meest 
aannemelijke dendrochronologische datering van 1518 zou geven (1493 + 25), is dit in dit 
geval onacceptabel. De twee andere planken, die niet konden worden gedateerd, zouden 
immers eveneens een jongste kernhoutjaarring van het begin van de zestiende eeuw 
kunnen hebben. Desalniettemin bieden de twee planken die niet gedateerd konden worden 
eveneens een aanwijziging. Een belangrijk aspect bij het vaststellen van de vroegst 
mogelijke onstaatsdatum is namelijk de breedte van de individuele planken en de 
                                                           

603 Friedländer dateerde het werk rond 1514. Lanc 1975, p. 341: zij schreef dat het paneel in de 
literatuur veelal tussen 1511 en 1515 werd gedateerd. Zelf veronderstelde zij een vervaardiging 
rond 1520.  
604 Ook Hand merkte op dat enkele details in de architectuur niet volledig werden uitgevoerd. Hij 
concludeerde dat Joos van Cleve het paneel begon en dat assistenten het geheel gedeeltelijk 
afmaakten (‘…the Vienna Nativity was begun by Joos van Cleve and completed –partially 
completed might be more accurate- by members of the workshop’): Hand 1978, pp. 173-174. 
605 Friedländer 1972, p. 56. Scailliérez heeft het paneel met De geboorte in Wenen voorgesteld als het 
middenpaneel van een drieluik met op de luiken Adam en Eva (Parijs, Musée du Louvre): 
Scailliérez 1991, p. 22. Doordat de panelen met Adam en Eva zijn gedateerd op de originele lijst, 
zou ook De geboorte in Wenen rond 1507 moeten zijn vervaardigd. 
606 Wenen 1991, p. 284. 
607 Hand 1978, p. 173; Lanc 1975, p. 341. 
608 Hand 1978, p. 173. 
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hoeveelheid aanwezige jaarringen. De planken van De geboorte in Wenen zijn (evenals het 
middenpaneel van De aanbidding van de koningen in Praag) vrij smal en het aantal jaarringen 
beperkt. In dergelijke gevallen moet de mediaanwaarde van 15 voor het verwijderde 
spinthout kritisch worden bekeken, aangezien de aanwezige jaarringen geen volledig beeld 
geven van de boom waaruit de plank werd gezaagd.609  

Het onderzoek met dendrochronologie naar De geboorte van Christus in de Italiaanse 
privé-collectie zou wellicht een beter inzicht kunnen geven in de mogelijke ontstaansdatum 
van beide composities (De geboorte van Christus in de Italiaanse privé-collectie en De geboorte 
in Wenen). Op dit moment moet echter geconcludeerd worden dat de 
dendrochronologische datering veel later is dan dat kunsthistorici veronderstelden, zoals 
ook het geval bleek te zijn voor De kruisiging in Boston (Museum of Fine Arts). Opvallend 
is de zeer gedetailleerde uitvoering van het landschap op deze Kruisiging, waaraan de 
rechterzijde een door Patenir beïnvloede rotsformatie oprijst. Vermoedelijk door de 
stilistische gelijkenissen met De bewening van Christus in Frankfurt van 1524, dateerde menig 
auteur het paneel rond 1525.610 Het paneel in Boston bestaat uit twee planken, waarvan de 
jongste kernhoutjaarring van plank I stamt uit het jaar van 1501 en die van plank II uit 
1510. Met de toevoeging van zeventien jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en 
transport is het schilderij rond 1517 te dateren en met de toevoeging van vijfentwintig jaar 
circa 1535 (1510 + 25). Deze laatste datering is tien jaar later dan de meeste 
kunsthistorische veronderstellingen. Evenals De geboorte in Wenen geeft de 
dendrochronologische datering gebaseerd op de andere plank (I) een beter resultaat, 
namelijk 1501 + 25 = 1526, maar ook bij dit schilderij is deze werkmethode onacceptabel.  

Naast De geboorte in Wenen en De kruisiging in Boston geeft de triptiek met De 
kruisiging in New York een schijnbaar te late dendrochronologische datering. De jongste 
kernhoutjaarring van De kruisiging in New York is van 1505 en met de gebruikelijke 
toevoeging van vijfentwintig jaar geeft de dendrochronologische analyse een datering van 
rond 1530. De kunsthistorische datering gebaseerd op stilistische overeenkomsten met 
andere werken uit het oeuvre is echter 1520 en hiermee tien jaar eerder dan de 
vermoedelijke dendrochronologische ontstaansdatum.611 Het drieluik bestaat uit vijf (vrij 
smalle) planken. De drie planken van het middenpaneel zijn alle uit één boom gezaagd. 
Plank I heeft een vroegste kernhoutjaarring van 1502, plank II van 1503 en plank III van 
1499. Het linker- en rechterluik zijn eveneens uit een zelfde boom afkomstig, maar deze is 
niet gelijk aan de diegene die werd gebruikt voor het middenpaneel. De jongste 
kernhoutjaarring van het rechterzijpaneel stamt uit 1505 en die van het linker uit 1504. 
Deze vijf jaartallen komen vrij nauwkeurig overeen en er is niet zoals bij De aanbidding van 
de koningen in Praag sprake van een afwijkende en daardoor misleidende jongste 
kernhoutjaarring. Moet in dit geval de dendrochronologische datering van circa 1530 als 
correct worden beschouwd? Werd ook De geboorte in Wenen rond deze periode vervaardigd 
en is het mogelijk, dat De kruisiging in Boston circa 1535 totstandkwam? Of kan er een 
andere verklaring worden gegeven voor de schijnbaar te late ontstaansdata van deze drie 
schilderijen? 

Voor De kruisiging in New York en De geboorte van Christus in Wenen biedt de 
formule, die uitgaat van een toevoeging van zeventien jaar (gebruikelijk voor de zestiende-
eeuwse schilderijen van onder meer Hans Holbein) een datering die beter overeenkomt 
met de kunsthistorische veronderstellingen. Volgens de dendrochronologische analyse 
zouden beide panelen (De kruisiging, New York en De geboorte van Christus, Wenen) rond 
1522 (1505 + 17) tot stand kunnen zijn gekomen en De kruisiging in Boston circa 1527 
(1510 + 17). Het is echter onacceptabel om voor de meeste van de onderzochte werken de 
                                                           

609 Met dank aan Peter Klein (november 2006) die mij hierop wees. 
610 Pauwels in Friedländer 1972, p. 56. 
611 Ainsworth in Ainsworth/Christiansen 1998, pp. 357-358. 
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formule toe te passen die uitgaat van de jongste kernhoutjaarring plus vijfentwintig en voor 
enkele andere panelen de methode die zich baseert op zeventien jaar. Of kan deze omslag 
op een of andere manier worden verklaard? In de periode waarin de vier werken tot stand 
kwamen, de jaren twintig van de zestiende eeuw, ontving Joos van Cleve veel belangrijke 
opdrachten voor triptieken. Voor deze schilderijen had de kunstenaar in een relatief kort 
tijdsbestek veel houten dragers nodig. Wellicht had zijn houtleverancier onvoldoende hout 
in voorraad en/ of ging de paneelmaker zuiniger om met het geleverde hout. Misschien 
werd om deze reden het spinthout zeer nauwkeurig, direct achter het kernhout, verwijderd. 
Hierdoor ging een minimum aan kernhoutjaarringen verloren. Dit is een belangrijk 
gegeven, aangezien één centimeter kernhout overeenkomt met circa tien tot twintig jaar en 
daardoor van grote invloed is op de gebruikte formule.  

Hoewel er vrijwel niets bekend is over de wijze waarop schilders, en dan in het 
bijzonder Van Cleve, aan hun houten dragers kwamen, is het denkbaar dat kunstenaars 
veelal gebruik maakten van een vast paneelmakersatelier.612 Bij grote drukte zoals de jaren 
twintig van de zestiende eeuw was Joos van Cleve wellicht genoodzaakt uit te wijken naar 
een andere paneelmaker die er misschien andere werkmethoden op nahield.613 Een andere 
procedure bij het vervaardigen van panelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van relatief 
smalle planken, kan immers een verklaring zijn voor afwijkende dendrochronologische 
dateringen. Uiteraard kan ook de vaste paneelmaker zijn productiewijze hebben aangepast 
om te kunnen voldoen aan de vraag, of kon hij om dezelfde reden minder lang gedroogd 
hout hebben geleverd. Opmerkelijk is echter dat de dendrochronologische analyse van het 
altaarstuk met De bewening (Frankfurt) dat eveneens in de jaren 1520 werd vervaardigd 
(1499 + 25 = 1524) wel een correcte ontstaansdatum geeft. 

Een derde verklaring is dat de kunsthistorische veronderstellingen gewoonweg 
onjuist zijn. Zoals reeds is aangetoond, hanteerden Joos van Cleve en zijn medewerkers 
verschillende stijlen naast elkaar. Daarbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van modellen. 
Hierdoor is het in veel gevallen zeer moeilijk om op basis van stijl en/ of figuurtypen te 
bepalen wanneer een werk tot stand kwam. De dendrochronologische dateringen voor 
zowel De kruisiging in New York als in Boston en De geboorte van Christus in Wenen vallen 
alle binnen het leven van Van Cleve en zouden dus mogelijk kunnen zijn. Voor het paneel 
in Boston lijkt een ontstaansdatum rond 1535 een mogelijkheid. Er zijn echter weinig 
werken met zekerheid in de laatste tien jaar van het leven van de kunstenaar te situeren, 
waardoor een stilistische vergelijking grotendeels onmogelijk is. De hoge kwaliteit en zeer 
subtiele schildertoets wijst op een zeer ervaren hand. Bovendien is de ondertekening 
beperkt gebleven tot contourlijnen voor de figuren en enkele achtergrondelementen. Zoals 
werd aangetoond in het vorige hoofdstuk werd gedurende het hele oeuvre gebruik gemaakt 
van doordrukkartons. Of bij dit schilderij eveneens sprake is van een getraceerde 
ondertekening of dat het slechts een zeer schematische opzet is van de reeds geroutineerde 
hand van de meester, die bekend was met dergelijke composities, is onduidelijk. 
  
 

                                                           

612 Voor zover bekend, is bij slechts één paneel uit het atelier van Joos van Cleve een merk in de 
vorm van enkele incisies aangebracht op de achterzijde van de drager, namelijk bij het schilderij 
met Maria en Kind met Joachim en Anna in Poznan. Hoewel dit inkraste merk een verwijzing kan zijn 
naar de paneelmaker, zou het tevens met het transport van het hout te maken kunnen hebben 
gehad (zie hiertoe: Van de Velde 2005). Het merk is enkel bekend van een zwart en witfoto, want 
tijdens een restauratie werd de achterzijde afgeschaafd en voorzien van een parket.  
613 Binnen het tijdsbestek van deze studie was het onmogelijk om verder onderzoek te verrichten 
naar de constructie van de houten panelen. De wijze waarop de afzonderlijke planken zijn 
verbonden kunnen immers een aanwijzing zijn naar de paneelmaker.  
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5.2 Dendrochronologisch onderzoek naar serieproducten 
 
Portretten van Frans I en Eleanora  
Achtentwintig van de met dendrochronologie onderzochte werken die worden 
toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers zijn composities die 
meerdere malen zijn herhaald: drie panelen met De Heilige Hiëronymus (nrs. 15, 42, 45), zes 
met De Heilige Familie (nrs. 2, 7, 9, 12, 25-26), vier met Christus en Johannes de Doper als 
kinderen (nrs. 1, 6, 19, 47), twee portretten van Eleanora van Portugal (nrs. 39, 41); één portret 
van Frans I (nr. 33); twee portretten van Maximiliaan (nrs. 35, 49); één Lucretia (nr. 48), 
drie met Maria en Kind met kersen (nrs. 20, 43-44, waarvan één een variant met Maria en Kind 
van Cornelis, nr. 44) en zes met Maria en Kind (nrs. 12, 32, 34, 36-37, 40).614 Drie hiervan 
konden niet worden gedateerd met behulp van dendrochronologie: de schilderijen van 
Lucretia en Maximiliaan, beide in Wenen en de kopie naar Joos van Cleves Portret van Joris 
Vezeleer in Amsterdam (nr. 50). Slechts één van deze werken is gedateerd, namelijk de 
Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek in Princeton (inv. 8276, nr. 15). Er zijn echter enkele 
historische indicaties, waardoor een vermoedelijke periode voor het ontstaan van bepaalde 
composities kan worden gegeven. Zoals reeds opgemerkt, werden de portretten van Frans 
I en Eleanora wellicht gemaakt ter ere van hun huwelijk. Hierdoor kunnen zij na 1530 
worden gedateerd.615 Het portret van Frans I in Philadelphia (nr. 33) wordt beschouwd als 
het mogelijke origineel van de hand van Joos van Cleve.616 De zeer subtiele schildertoets en 
extreme detaillering van het rijkelijke gewaad bevestigen deze toeschrijving.617 De mantel 
van de Franse koning is afgezet met een brede bruine bontkraag, die werd aangebracht met 
een droge kwast. Met een fijn penseel duidde de kunstenaar de individuele haren aan. De 
mouwen zijn versierd met pareltjes en vetertjes, die door middel van hoogseltjes in 
waarschijnlijk loodtingeel en loodwit de lichtval en glinstering suggereren. De jongste 
kernhoutjaarring van het paneel met Frans I is 1506, waardoor de meest aannemelijke 
datering van het schilderij 1531 zou zijn (1506 + 25). Dit is exact de datum die zou kunnen 
worden verwacht. De portretten van Eleanora in Lissabon (nr. 39) en Wenen (nr. 41) 
werden volgens Friedländer gemaakt naar het veronderstelde originele pendant van Frans I 
in Philadelphia, dat zich bevindt in Hampton Court.618 Hand merkte echter (mijns inziens 
correct) op dat het opvallend is dat ondanks de vrijwel gelijke afmetingen van het paneel in 
de verzameling van de Britse koningin (Hampton Court) en het paneel in Philadelphia, 
zowel Eleanora als Frans I het gezicht in driekwart naar links hebben gedraaid.619 Hierdoor 
kan het als zeer onwaarschijnlijk worden geacht dat de schilderijen als pendanten werden 
vervaardigd. Scailliérez veronderstelde dat het portret van Frans I in Philadelphia een 
pendant zou vormen met het portret van Hendrik VIII (Hampton Court). Het 
dubbelportret zou ter gelegenheid van hun ontmoeting in Calais en Boulogne in oktober 
1532 zijn geschilderd.620 De afmetingen van de beide panelen komen bijna overeen. 

                                                           

614 Exclusief de drie werken, die in noot 551 worden genoemd.  
615 Rubbrecht 1910, pp. 117-121.  
616 Hand in Vlieghe 1992, p. 116. 
617 Evenals het schilderij met De kruisiging in Boston wijst het verfoppervlak van het schilderij met 
de Franse koning op een autograaf werk, terwijl de ondertekening geen uitsluitsel kan geven inzake 
toeschrijving. Ook bij het Portret van Frans I bestaat de eerste opzet op het paneel immers enkel uit 
contourlijnen, die lijken te wijzen op het gebruik van een karton. Beschrijving van het schilderij: 
Hand in Vlieghe 1992, pp. 116-117. 
618 Het paneel in Wenen is volgens Hand een eigenhandige repliek (Hand in Vlieghe 1992, p. 116). 
619 Hand in Vlieghe 1992, p. 116; afmetingen van het portret van Eleanora Hampton Court, 67,5 x 
56 cm en Frans I in Philadelphia, 72 x 59 cm. 
620 Scailliérez 1991, pp. 79, 80; Scailliérez 1997, pp. 120-124; Hand 2004, p. 103 (Hand dateert het 
werk 1530-1535). 
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Bovendien is Hendrik VIII afgebeeld met het gezicht driekwart naar links en Frans I met 
het gezicht driekwart naar rechts. Ook de ruimte waarin de beide mannen zijn voorgesteld 
zijn overeenkomstig. De achtergrondkleur, lichtval en tafel op de voorgrond sluiten op 
elkaar aan. Hand veronderstelt echter dat Joos van Cleve het portret van Frans I als model 
gebruikte voor het schilderij van Hendrik VIII.621 Dit zou volgens de auteur de 
overeenkomsten tussen beide portretten verklaren. Dendrochronologie zou wellicht meer 
informatie kunnen geven inzake de verhouding tussen de drie panelen in Hampton Court 
(Eleanora en Hendrik VIII) en Philadelphia (Frans I). Indien twee panelen zijn vervaardigd 
van planken uit dezelfde boom of als de panelen een gelijke dendrochronologische 
datering geven, kan een directe relatie worden bewezen.  

Doordat de portretten van Eleanora en Frans I hoogstwaarschijnlijk geen 
pendanten zijn, zou eveneens aan een vervaardiging naar aanleiding van het huwelijk in 
1530 kunnen worden getwijfeld. Desalniettemin lijkt een datering na 1530 aannemelijk 
vanwege stilistische eigenschappen. Bovendien staat op het stukje perkament in de handen 
van Eleanora in de versies in Hampton Court en Wenen: A la christianissima y muy podrosa 
Sinora la Reyna my sinora. Hierdoor kan worden vastgesteld dat zij op het moment dat het 
schilderij werd vervaardigd reeds was gehuwd met van de Franse koning. Vandaar dat de 
portretten van Eleanora, of zij nu wel of niet als pendant waren bedoeld van het portret 
van Frans I, na 1530 moeten worden gedateerd. Het dendrochronologisch onderzoek 
bevestigt deze kunsthistorische datering. De schilderijen in Lissabon en Wenen worden 
namelijk op basis van dendrochronologie rond 1536 (1511 + 25) en 1537 (1512 + 25) 
gesitueerd.622 Deze twee panelen zijn in tabel 6 opgenomen in grijs vet cursief, omdat de 
dendrochronologische dateringen als aannemelijk kunnen worden beschouwd. De vele 
kopieën naar zowel het portret van de Franse koning als naar dat van zijn echtgenote lijken 
de populariteit ervan immers te bevestigen. Vandaar dat de datering van de panelen in 
Lissabon en Wenen, vijf en zes jaar na het huwelijk zeer acceptabel is. Uitgaande van het 
verschil in kwaliteit en de veranderende schildertechniek van andere versies lijkt het 
aannemelijk om te concluderen dat de productie van deze vorstenportretten zich 
gedurende een lange periode voortzette en dat de vervaarding ervan niet beperkt bleef tot 
het atelier van Joos van Cleve.623 Bij deze onderzoeksgroep met de portretten van Frans I 
en Eleanora van Portugal worden de kunsthistorische vermoedens, gebaseerd op 
stilistische overeenkomsten met andere werken en historische gegevens bevestigd door het 
onderzoek met dendrochronologie. 

 
Zes versies van ‘De Heilige Familie’ 
Van de zes panelen met De Heilige Familie, die werden onderzocht met dendrochronologie, 
bevinden zich er drie in The Metropolitan Museum of Art in New York.624 Het schilderij 
van de Friedsam-collectie (type A) is van zeer hoge kwaliteit en is zoals reeds opgemerkt in 
                                                           

621 Hand 2004, p. 103. Hand vermeld bovendien dat op basis van een vergelijking met Hans 
Holbeins portret van Hendrik VIII (van circa 1534-1536 in Madrid, Thyssen-Bornemisza Collectie) 
kan worden vastgesteld dat de gelaatstrekken van Hendrik te vaag en gestandardiseerd zijn om er 
vanuit te kunnen gaan dat Joos van Cleve het portret naar het leven vervaardigde.  
622 Friedländer beschreef het schilderij in Wenen als een ‘faithful replica of equal merit’ 
(Friedländer 1972); Campbell 1985, pp. 24-26. Campbell veronderstelde dat beide werken werden 
gemaakt door Joos van Cleve zelf. Hij schreef dat ‘Neither picture is a straightforward copy of the 
other (…)’. De afmetingen van het Portret van Frans I (Philadelphia) en het Portret van Eleanora in 
Hampton Court zijn echter bij benadering bijna exact gelijk. Het paneel in Philadelphia is 72,1 x 
59,2 cm en het werk in Hampton Court: 71,4 x 58,7 cm. Het schilderij in Wenen is veel kleiner 
(35,3 x 29,7 cm) en kan hierdoor niet het pendant zijn geweest van het paneel in Philadelphia.     
623 Hand maakte melding van Franse kopieën naar Joos van Cleves portretten van Frans I en 
Eleanora (Hand in Vlieghe 1992, p. 116).  
624 Ainsworth in Ainsworth en Christiansen 1998, pp. 246-252, 407.  
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het vorige hoofdstuk mogelijk een autograaf werk (nr. 7).625 Aan de hand van de 
dendrochronologische analyse kan het paneel rond 1512 worden gedateerd (1487 + 25). 
Deze datering sluit aan bij de veronderstelde kunsthistorische datering van circa 1512 van 
onder meer Friedländer (1934), Baldass en Ainsworth.626 De meningen omtrent de datering 
van schilderijen met De Heilige Familie uit het atelier van Joos van Cleve lopen echter 
uiteen. In een artikel van 1929 (vijf jaar voor het verschijnen van Friedländers Die 
Altniederländische Malerei, Joos van Cleve, Jan Provoost, Joachim Patenir) stelde Friedländer voor 
dat het paneel in de Friedsam-collectie rond 1520 werd geschilderd.627 Ook Hand vond 
deze ontstaansdatum (1520) voor de compositie aannemelijker dan de datering van rond 
1512 en dateerde het schilderij op zijn vroegst rond 1517/1518.628 

Het paneel in de Blumenthal-collectie (type B) wordt toegeschreven aan het atelier 
van Joos van Cleve en werd volgens Ainsworth rond 1515 vervaardigd.629 Met een jongste 
kernhoutjaarring van 1495 is de meest aannemelijke dendrochronologische datering van 
het paneel echter rond 1520 (nr. 12, 1495 + 25). Eén ander schilderij met dezelfde 
compositie waarbij het Christuskind in een gebogen liggende houding (type B) is afgebeeld, 
werd onderzocht met dendrochronologie. Dit paneel bevindt zich in Chicago (nr. 9) en is 
evenals de versie van de Blumenthal-collectie gemaakt door een werkplaatsassistent. De 
jongste kernhoutjaarring dateert van 1491 en met de toevoeging van vijfentwintig jaar zou 
het schilderij rond 1516 zijn vervaardigd. Indien de veronderstelde kunsthistorische 
ontstaansdatum van deze variant met De Heilige Familie (type B) wordt gecombineerd met 
de dendrochronologische gegevens kan wellicht worden verondersteld dat de meeste 
versies die behoren tot type B mogelijk tussen 1515 en 1520 werden geschilderd.  

Ook het schilderij in de Lehman-collectie (type C) wordt toegeschreven aan het 
atelier van Van Cleve en kan dendrochronologisch rond 1529 worden gesitueerd (nr. 25, 
1504 + 25). Deze ontstaansdatum sluit nauw aan bij de veronderstelde kunsthistorische 
datering.630  Evenals bij type D is het sfumato-effect in het gezicht van de Maagd sterker 
aanwezig dan in types A en B, waardoor type C veelal rond 1530 wordt gesitueerd. Hoewel 
er geen Heilige Familie-varianten van het type D werden onderzocht met 
dendrochronologie zijn de kunsthistorische meningen inzake de datering van deze werken 
meer in overeenstemming. De compositie van De Heilige Familie met het liggende 
Christuskind met rozenkrans lijkt immers later tot stand te zijn gekomen dan de 
schilderijen die behoren tot types A en B. Zeven van de acht gekende versies zijn 
geschilderd op een groot formaat (afgerond 70 x 55 cm).631 Dit formaat komt tevens 
overeen met de panelen van Maria en Kind met kersen, die mogelijk vanaf de tweede helft van 
de jaren twintig van de zestiende eeuw werden vervaardigd. In verhouding nemen de 
figuren een kleinere positie in het beeldvlak in, waardoor de omringende architectuur 
nadrukkelijker aanwezig is. Indien de versies in onder andere Manchester (The Currier 
Gallery of Art) en de versie uit de voormalige Balbi-collectie als uitgangspunt worden 
genomen, blijkt dat deze werken tevens stilistisch beter aansluiten bij de schilderijen die 
tussen 1525 en 1530 werden vervaardigd.632   

                                                           

625 Idem, pp. 246-249. 
626 Ainsworth in Ainsworth en Christiansen 1998, pp. 246-249; Baldass 1925, p. 18, cat. 18, fig. 15; 
Friedländer 1972, pp. 28-29, 64. De datering van de laatste auteur (Ainsworth) is mogelijk 
gebaseerd op het onderzoek met dendrochronologie.  
627 Friedländer 1929, pp. 206-212. 
628 Hand 1978, p. 155; Hand 2004, cat. 32, p. 131. 
629 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250. 
630 Ibidem. 
631 Zie tabel 2, hoofdstuk 4. 
632 Hand dateerde de versie in The Currier Gallery rond 1528 (Hand 1978, 209) en Friedländer 
circa 1525 (Friedländer 1972, p. 64).  
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Het paneel met De Heilige Familie in Londen (The National Gallery) is opmerkelijk 
wat betreft de afwijkende compositie en de verschillende opvattingen van kunsthistorici 
inzake de plaats die het werk inneemt in de kopiereeks. Door de meeste auteurs wordt het 
werk beschouwd als een autograaf stuk van Joos van Cleve. Friedländer schreef: ‘(…) the 
virtues and weakness of the London panel are best explained on the assumption of an 
early date of origin’ en dateerde het schilderij evenals Baldass tussen 1515 en 1520.633 Of er 
echter sprake is van een werk dat werd vervaardigd door een ateliermedewerker of dat Joos 
van Cleve zelf deze afwijkende variant schilderde is onbekend. De door Friedländer 
genoemde ‘fouten’ konden immers eveneens het resultaat zijn van een onervaren hand van 
een ateliermedewerker, maar deze mogelijkheid liet de Duitse kunsthistoricus bij het 
bepalen van een mogelijke ontstaansdatum buiten beschouwing. Hand achtte op basis van 
een stilistische vergelijking met de verschillende versies van De Heilige Familie in de 
Metropolitan Museum of Art een ontstaansdatum rond 1520 of kort erna voor het 
Londense werk waarschijnlijker.634 Hij beschouwde de compositie in Londen als één van 
de prototypes (originelen) en hij schreef: ‘The large number of surviving copies, 
particularly of the London picture, testifies to the desirability and success of this type in 
the marketplace’.635 Ainsworth nam Hands idee van het schilderij in Londen als prototype 
over en veronderstelde dat de versie in de Blumenthal-collectie is afgeleid van het paneel in 
The National Gallery (Londen).636 Zoals aan de orde is geweest in het vorige hoofdstuk 
zijn het gezichtstype van de Maagd, de houding van haar rechterhand, de plooival van de 
hoofddoek en de verschijning van Jozef inderdaad overeenkomstig. De pose van het 
Christuskind is echter anders. De ondertekening, die tevens zichtbaar is met het blote oog, 
van het schilderij in Londen toont echter aan dat de houding van Christus gelijk was aan 
het paneel in de Blumenthal-collectie en dat de pose gedurende het verfproces werd 
veranderd. Mijns inziens is de versie in Londen dan ook een afgeleide variant van type B 
(zoals het paneel in de Blumenthal-collectie). Gebaseerd op de stilistische en 
compositorische overeenkomsten, de IRR-gegevens gepresenteerd door Ainsworth en het 
onderzoek met dendrochronologie is het in mijn optiek aannemelijk dat De Heilige Familie 
in Londen rond dezelfde tijd als de versie in de Blumenthal-collectie werd vervaardigd 
tussen 1515 en 1520. Welke inzichten biedt het onderzoek met dendrochronologie? De 
jongste kernhoutjaarring van het paneel in Londen dat uit één plank bestaat, dateert uit 
1470 (nr. 2). Dit geeft een zeer vroege ontstaansdatum voor het werk, namelijk rond 1495 
(1470 + 25). Dendrochronolgie geeft echter enkel een terminus post quem en het paneel kan 
dus vele jaren later zijn beschilderd. Het is echter tevens denkbaar dat het vrij kleine 
houten paneel (42,5 x 31,5 cm) lange tijd onbeschilderd in het atelier van de schilder of 
paneelmaker bleef liggen.637 Een andere verklaring is wellicht te vinden in de manier 
waarop houten planken uit de boom werden gezaagd. Indien het binnenste deel van de 
boom werd gebruikt voor de vervaardiging van de drager, geeft dendrochronologie een 
zeer vroege ontstaansdatum. Met andere woorden, het paneel zou kunnen zijn gemaakt 
van het gedeelte dat zich het dichtst bij de kern bevond van de radiaal uit de boom 
verzaagde plank. Hierdoor geeft de beschikbare drager geen volledig beeld van de 

                                                           

633 Baldass 1925, p. 18, cat. 32, fig. 35; Friedländer 1972, p. 28. 
634 Hand 1978, p. 159; Hand 2004, p. 52-56; cat. 33, p. 132, fig. 54 (kleur). In zijn recente 
monografie (2004) dateert Hand het schilderij in Londen circa 1520/1525. Hij vermeldt in zijn 
catalogusnotitie dat deze datering is gebaseerd op Lorn Campbells veronderstelling dat het werk 
eerder in 1525 werd geschilded dan in 1520 (p. 132). 
635 Hand 1978, p. 161. 
636 Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250. 
637 Het kleine formaat van afgerond 40 x 30 cm sluit wel aan bij de eerste versies van De Heilige 
Familie, prototype A, die eveneens deze afmetingen hebben. Van prototype C en D is echter ook 
van elk één op een drager van 40 x 30 cm geschilderd (zie tabel 2, hoofdstuk 4).  
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oorspronkelijke boom, omdat er slechts een gedeelte van is gebruikt en hierdoor een groot 
aantal jaarringen ‘verloren’ is gegaan.638 In het geval van het paneel met De Heilige Familie in 
Londen biedt het onderzoek met dendrochronologie geen uitsluitsel inzake de juiste 
ontstaansdatum. De hypothese dat het werk zeer vroeg en rond dezelfde periode als de 
versie in de Friedsam-collectie is ontstaan, wordt immers door de dendrochronologische 
analyse eerder bevestigd dan uitgesloten.  

Samengevat blijkt, dat de kunsthistorische veronderstelling dat de oorsprong van 
de schilderijen met De Heilige Familie (type A t/m C) aan het begin van Joos van Cleves 
carrière tussen circa 1511 en 1520 moet worden gesitueerd, wordt ondersteund door het 
dendrochronologisch onderzoek naar vier van de zes versies. De dendrochronologische 
analyse bevestigt eveneens dat de populariteit van voorstelling met De Heilige Familie nog 
lange tijd werd voortgezet. Het panelen uit de Lehman-collectie (Metropolitan Museum of 
Art, New York) en het Sinebrychoff Museum (Helsinki) met een dendrochronologische 
datering van 1529 zijn hier mogelijk een voorbeeld van.   
 
Christus en Johannes de Doper als kinderen mogelijk eerder te dateren 
Evenals De Heilige Familie was de compositie met Christus en Johannes de Doper als kinderen uit 
het atelier van Joos van Cleve een zeer geliefd product, zelfs na het overlijden van de 
kunstenaar.639 Vier versies van deze voorstelling werden onderzocht met 
dendrochronologie. De datering van de compositie met de omhelzende kinderen was voor 
veel kunsthistorici één van de vele punten voor discussie. Doordat Joos van Cleve de 
voorstelling mogelijk kopieerde naar een origineel van Leonardo da Vinci wordt veelal 
gesuggereerd dat de schilderijen met Christus en Johannes de Doper als kinderen van Joos van 
Cleve en zijn ateliermedewerkers na het veronderstelde bezoek van de kunstenaar aan het 
Franse Hof, dat over het algemeen tussen 1529 en 1535 wordt gesitueerd, werd 
vervaardigd.640 Doordat er tot voor kort geen documenten bekend waren die Van Cleves 
verblijf tussen 1528 en 1535 in Antwerpen bevestigden, situeerden verschillende auteurs de 
reis naar Frankrijk ergens in deze zeven jaar durende periode. Recentelijk werd echter een 
document van 17 februari 1533 ontdekt, waarin Joos van Cleve Joris Vezeleer 
toestemming gaf een geldbedrag van Frans I in ontvangst te nemen voor de levering van 
drie schilderijen.641 Uit deze informatie kan worden afgeleid dat Van Cleve in ieder geval in 
1533 in Antwerpen verbleef en dat Joris Vezeleer de contactpersoon was tussen Frans I en 
de schilder. Of al de contacten tussen Van Cleve en Frans I op deze wijze verliepen is 
onbekend, maar mijns inziens zeer goed mogelijk.  

Leonardo da Vinci stierf in 1518 aan het Franse Hof. De originele compositie met 
Christus en Johannes de Doper als kinderen van de hand van Leonardo moet dus voor dit jaar 
zijn totstandgekomen. Van de ruim vijftien versies die aan Joos van Cleves atelier kunnen 
worden toegeschreven, is er geen één voorzien van een datering op het schilderij. 
Desondanks zijn er enkele documenten waarin de compositie wordt vermeld, die wellicht 
enig inzicht kunnen bieden in de ontstaansperiode ervan. In de inventarissen van 
Margaretha van Oostenrijk wordt op 17 juli 1515 (en nogmaals in 1524) een paneel 
genoemd met als onderwerp twee omhelzende kinderen.642 Men mag ervan uitgaan dat het 

                                                           

638 Het andere gedeelte kan eveneens zijn verwerkt tot een paneel.  
639 Enkele publicaties over de Leonardeske invloed op de compositie met de omhelzende kinderen 
van Joos van Cleve en zijn atelier: Marlier 1967; Traversi 1990.  
640 Lanc 1975, p. 342; Friedländer 1973, p. 57; Veilingcatalogus 2000, p. 74. 
641 Leproux 2001, p. 195; en tevens P. Vermeylen, The gentleman-dealer and his milieu : Joris 
Vezeleer and the 16th century tapestry trade, lezing tijdens het congres Tapestry in the Renaissance-
symposium, New York, The Metropolitan Museum of Art, 6-8 juni, 2002. 
642 Le Gay 1839, p. 482 (geciteerd in Zimmermann 1885, p. 98, p. 135): Item ung aultre tableau de 
deux petits enffans, embrassant et baisent l’ung l’autre sur l’arbette, fort bien fait’ (Regest-no. 2979: 
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hier een soortgelijke voorstelling betreft als de compositie die werd uitgevoerd door Joos 
van Cleve en zijn medewerkers. Doordat het onbekend is waar de versie van Margaretha 
van Oostenrijk zich tegenwoordig bevindt, is het echter onmogelijk om uitsluitsel te geven 
over de vervaardiger van dit werk. Desondanks heeft menig auteur zich in het verleden 
met deze problematiek beziggehouden, waarbij de vraag of het een versie betrof van de 
hand van een Italiaans kunstenaar of dat het een Zuid-Nederlandse kopie was naar een 
Italiaans voorbeeld, centraal stond. Desalniettemin geeft dit document te kennen dat de 
voorstelling (hoogstwaarschijnlijk) reeds in 1515 buiten Frankrijk en Italië gekend was. De 
datering van de schilderijen met Christus en Johannes de Doper als kinderen afkomstig uit de 
werkplaats van Joos van Cleve na het veronderstelde verblijf van de kunstenaar aan 
Fontainebleau moet dan ook in twijfel worden getrokken. 

Mogelijk louter om een relatie te bewerkstelligen tussen het schilderij in de collectie 
van Margaretha van Oostenrijk en het paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen 
dat is voorzien van een Metsijs-achtige achtergrondfiguur dateren enkelen de versie 
toegeschreven aan Quinten Metsijs in Chatsworth rond 1515-1520.643 Traversi 
veronderstelde echter dat het schilderij werd vervaardigd door Jan Metsijs, Quintens zoon. 
In dit geval is een datering rond 1515-1520 onmogelijk, aangezien Jan Metsijs 
hoogstwaarschijnlijk kort voor 1508 werd geboren.644 Het is opmerkelijk dat slechts één 
versie wordt toegeschreven aan Quinten (of Jan) Metsijs, terwijl het merendeel van de 
overige werken uit het atelier van Joos van Cleve schijnt te komen. Een dergelijk fenomeen 
merkte Hand tevens op voor de voorstelling met De Heilige Familie, waarover hij schreef 
dat: ‘a survey of the works of Joos van Cleve’s contemporaries reveals that Gerard David, 
Jan Gossaert and Bernard van Orley seldom painted Holy Families; there are apparently 
none extant by Quentin Massys and relatively few by the Master of the Mansi Magdalena 
and the Master of Frankfurt’.645 Het beperken van kunstenaars tot niches is reeds aanbod 
gekomen in het tweede en vierde hoofdstuk en gold mogelijk tevens voor de compositie 
met Christus en Johannes als kinderen.  

In een document van 2 december 1529 wordt wederom een schilderij genoemd 
met mogelijk dezelfde voorstelling. 646 De Antwerpse kunsthandelaar Jehan Dubois 
verkocht een paneel met ‘deux enffans eulz baisant ensemble’ aan Frans I. In de twee 
genoemde documenten (de inventarissen van Margaretha van Oostenrijk en het document 
van 1529) wordt, zoals gebruikelijk in deze periode, geen melding gemaakt van de 
kunstenaarsnaam. Hoewel de versie in de collectie van Margaretha van Oostenrijk een 
Italiaans schilderij zou kunnen betreffen, is het paneel in het tweede document mijns 
inziens een product van een Antwerpse schilder. Het werd immers verkocht door een 
vooraanstaande Antwerpse kunsthandelaar in Antwerpen. Aangezien Van Cleve zich, zoals 
reeds opgemerkt, mogelijk had gespecialiseerd in deze compositie, betreft het hier wellicht 
een versie uit het atelier van Joos van Cleve.647 Het jaartal 1529 wordt dan ook door velen 
als uitgangspunt genomen om andere versies van Christus en Johannes de Doper als kinderen 

                                                                                                                                                                         

Inventar des gesamten Besitzes der Erzhertogin Margarethe, Tochter Kaiser Maximilians, an 
Kunstgegenständen und Büchern). Eichberger 2002, pp. 307-310; Hand 2004, p. 98. 
643 Glück 1928, p. 502-507. Friedländer schreef dat de compositie populair was rond 1520 
(Friedländer 1971, p. 33). De Bosque vermoedde een datering van het schilderij in Chatsworth 
tussen 1515 en 1520 (De Bosque 1975, p. 236). Traversi veronderstelde dat het werk in Chatsworth 
moet worden toegeschreven aan Jan Massys, Quintens zoon (Traversi 1990, p. 127). 
644 Friedländer 1971, pp. 14-15. Hoewel een exact geboortejaar voor Jan niet voorhanden is, lijkt 
Friedländers suggestie aannemelijk, aangezien Jan en ook zijn broer Cornelis in 1531 werden 
ingeschreven als vrijmeester in de Liggeren. Over Jan Metsijs: Buijsters-Smets 1995. 
645 Hand 1978, p. 161. 
646 Guiffrey 1879, pp. 42-44; Adhémar 1946, p. 12; Cox-Rearick 1995, p. 68; Hand 2004, p. 99. 
647 Hand 2004, p. 99. 
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rond dit jaar te situeren.648 Ook Hand vermeldde dat het document voorziet in een terminus 
ante quem voor de compositie in de Nederlanden en geeft hiermee aan dat modellen naar 
het origineel van Leonardo da Vinci reeds in Antwerpen aanwezig moeten zijn geweest, 
voordat het eventuele bezoek van Joos van Cleve aan het Franse hof had plaatsgevonden. 
 Welke inzichten biedt het onderzoek met dendrochronologie naar de schilderijen 
met Christus en Johannes de Doper als kinderen? Eén van de belangrijkste versies van Joos van 
Cleve is het paneel in Chicago (Institute of Art, nr. 6). Het werk werd grotendeels door de 
meester vervaardigd en is bovendien voorzien van een wapenschild. Hierdoor kon de 
opdrachtgever worden geïdentificeerd met Pompeus Occo.649 Occo was een Amsterdams 
bankier die van 1511 tot 1537 in dienst was van de Duitse familie Fugger. Hoewel er vrij 
veel informatie bekend is inzake zijn sociale en professionele leven, is het onbekend 
wanneer hij het schilderij met Christus en Johannes de Doper als kinderen bij Joos van Cleve 
kocht of bestelde. Occo bezocht Antwerpen menigmaal en kan tijdens één van deze 
bezoeken de opdracht voor het paneel aan de kunstenaar hebben gegeven. Dat de 
Amsterdamse bankier een kunstliefhebber was, blijkt tevens uit enkele andere werken van 
bekende schilders in zijn bezit, waaronder het drieluik van Jacob Cornelisz van Oostsanen 
met Maria en Kind met engelen (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) van 
1515 en het portret van Pompeus Occo, geschilderd door Dirck Jacobz, Jacob Cornelis’ 
zoon (Amsterdam, Rijksmuseum) van 1531. Hand dateert de versie in Chicago gebaseerd 
op zowel historische als stilistische elementen circa 1525. Dendrochronologisch is het werk 
in Chicago echter veel vroeger te dateren. De jongste kernhoutjaarring is van 1487, 
waardoor men tot een meest aannemelijke dendrochronologische ontstaansdatum komt 
van 1512 (1487 + 25). Welke informatie bieden de andere drie versies van Christus en 
Johannes de Doper als kinderen die werden onderzocht met behulp van dendrochronologie? 

Het paneel in Weimar werd vervaardigd door een ateliermedewerker van Joos van 
Cleve. Zoals reeds opgemerkt in het vorige hoofdstuk, is het werk vlotter geschilderd en 
doet het kleinere formaat vermoeden dat het bestemd was voor een marktsegment van 
minder vermogende klanten. Het paneel heeft een vroegste kernhoutjaarring uit 1500 en 
kan rond 1525 worden gedateerd (nr. 19). Deze datering komt vrij nauwkeurig overeen 
met de veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum en is in tabel 6 in grijs 
opgenomen. Naast de twee versies in Chicago en Weimar, zijn er tevens twee andere in 
formaat afwijkende schilderijen met de kussende kinderen onderzocht met 
dendrochronologie. In eerste instantie is het dendrochronologische resultaat van het 
paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen in een particuliere collectie in Duitsland 
opmerkelijk (in bruikleen aan Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, nr. 1). De jongste 
kernhoutjaarring is van 1455 en het meest aannemelijke jaar voor het beschilderen van de 
houten drager zou dan 1480 zijn. Hoewel dendrochronologie een betrouwbare terminus post 
quem geeft, is deze datering desondanks erg vroeg en valt de ontstaansdatum zelfs voor de 
geboorte van Joos van Cleve. Bovendien zijn er geen andere voorbeelden bekend van 
dergelijke vroege dateringen in de groep met dendrochronologisch onderzochte werken, 
toegeschreven aan Joos van Cleve. Het was echter in dit geval mogelijk een verklaring te 
vinden voor deze zeer vroege ontstaansdatum. Sander ontdekte dat de drager van het 
schilderij een hergebruikte plank van een oude kast was.650 Uitgaande van de 

                                                           

648 Hand 1978, p. 213, p. 215. 
649 Informatie over Pompejus Occo: Nübel 1972. De versie in Chicago is vermeld als autograaf 
werk in: Friedländer 1972, p. 57 en Hecht 1981, p. 25. Volgens Hand (2004) is geen enkele versies 
volledig door Joos van Cleve vervaardigd. In zijn catalogusgedeelte catalogiseert hij de meeste 
versies als ‘Joos van Cleve en werkplaats’, ‘werkplaats van Joos van Cleve’ of ‘kopie naar…’ (Hand 
2004, pp. 98-99 en cat. nrs. 80-84.9, pp. 164-166). 
650 Sander 1995, pp. 175- 184. 
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dendrochronologische analyse werd dit meubelstuk aan einde van de vijftiende eeuw 
vervaardigd. Wanneer Joos van Cleve het hout hergebruikte is echter onbekend.   

Een eveneens kleinere, maar mogelijk latere variant van het paneel met Christus en 
Johannes de Doper als kinderen bevindt zich in Palermo (Palazzo Regionale, nr. 47). Het 
onderwerp met de omhelzende kinderen is de belangrijkste connectie met de werken 
toegeschreven aan Joos van Cleve. Het schilderijtje in Palermo werd niet in het atelier van 
Van Cleve gemaakt en werd hoogstwaarschijnlijk na zijn dood vervaardigd. Het heeft niet 
het gebruikelijke standaardformaat, zoals de andere versies (met uitzondering van het 
schilderij in Frankfurt) die zijn toegeschreven aan Joos van Cleves atelier. Tevens werd er 
een andere schildertechniek toegepast. Ondanks deze verschillen zijn er ook 
overeenkomsten. Het schilderij werd geschilderd op eikenhout uit het Baltische Zeegebied. 
Dit doet vermoeden dat het werk in de Nederlanden werd vervaardigd. Daarnaast vertoont 
de ondertekening, gemaakt met een droog materiaal, nauwe verwantschappen met de 
werkmethoden van de Zuid-Nederlandse schilders. De anonieme schilder maakte gebruik 
van schetsmatige contourlijnen voor de hoofdvormen van de compositie (de beide 
kinderen, het kussen en het gordijn) en daarbinnen werden de schaduwpartijen aangeduid 
met enkele arceringen. Zoals verwacht, geeft het onderzoek met dendrochronologie een 
datering in de zeventiende eeuw. De meest aannemelijke datering voor het werk is rond 
1640 (1623 + 17).651 Het is onbekend of een paneel met Christus en Johannes de Doper als 
kinderen uit het atelier van Joos van Cleve de kunstenaar van het kleine schilderij in 
Palermo (direct) heeft geïnspireerd. In de Italiaanse varianten van de voorstelling werden 
de twee kinderen echter voor een landschap geplaatst, zoals bij Marco d’ Ogionno 
(Hampton Court) of maakten Christus en Johannes deel uit van een Heilige Familie, zoals 
het exemplaar door Bernardino Luini in Madrid (Prado). In de meeste versies, 
toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn assistenten worden de kinderen geflankeerd door 
architectonische ornamenten (Brussels en Chicago) of zijn zij gezeten in een bedstede met 
rode lakens (Napels), zoals ook het geval is in het paneel in Palermo. De gelijksoortige 
achtergrond zou een aanwijzing kunnen zijn voor de veronderstelling dat de schilder van 
het werk in Palermo een paneel met Christus en Johannes als kinderen van Joos van Cleve en 
zijn atelier kende. Hij kan zich echter eveneens hebben gebaseerd op een latere kopie naar 
de compositie die in Antwerpen grote populariteit kende door de productie van met name 
de werkplaats van Van Cleve.  

Zoals ook de documenten die inzicht zouden kunnen bieden in de mogelijke 
ontstaansdatum van de compositie met Christus en Johannes de Doper als kinderen geeft het 
onderzoek met dendrochronologie opmerkelijke en uiteenlopende dateringen. In dit geval 
zijn zowel de historische als dendrochronologische gegevens te divers om uitsluitsel te 
geven over juiste ontstaansperiode. Het blijft hypothetisch, maar mijns inziens werd de 
eerste versie van de voorstelling kort na 1515 vervaardigd door Joos van Cleve in 
Antwerpen. De dendrochronologische datering van het paneel in Weimar, 1525, is 
hoogstwaarschijnlijk correct. Met vrij grote zekerheid kan worden vastgesteld dat Joos van 
Cleve niet bekend is geraakt met de voorstelling van Christus en Johannes de Doper als kinderen 
aan het Franse Hof, maar gewoon in Antwerpen door middel van Italiaanse voorbeelden 
in de vorm van schilderijen, tekeningen of prenten.  
 
De Heilige Hiëronymus 
Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers hebben drie verschillende composities met de 
Heilige Hiëronymus geschilderd. De vroegste is die met de boetvaardige heilige in een 
landschap (onder andere in Oldenburg, Landesmuseum en Muskegon, Michigan, Hackley 

                                                           

651 In dit geval is er een toevoeging van zeventien jaar toegepast, in plaats van de vijfentwintig jaar 
voor de Joos van Cleve-groep, omdat dit meer gebruikelijk is voor de zeventiende eeuw.   
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Art Gallery, type A).652 Friedländer en Baldass dateerden deze voorstelling rond 1513, 
Hand tussen circa 1516 en 1518.653 Door het landschap met Patenir-achtige rotsformaties 
lijkt een vervaardiging van de compositie na 1515, zoals Hand veronderstelde, aannemelijk. 
De andere twee composities, waarin Hiëronymus in een interieur is gesitueerd, dateren van 
na 1521. Deze terminus post quem is gerelateerd aan het bezoek van Albrecht Dürer aan 
Antwerpen in 1520/1521. Uit zijn reisverslag is immers bekend dat hij in 1521 een paneel 
met De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek schilderde voor de Portugees Ruy Fernández 
de Almeida. Dit schilderij bevindt zich vandaag de dag nog steeds in Portugal in het Museu 
Nacional de Arte Antiga in Lissabon. Joos van Cleve en zijn atelier, maar ook latere 
navolgers, hebben vele kopieën gemaakt naar deze voorstelling. Eén van de beste versies, 
waarschijnlijk van Joos van Cleves hand, bevindt zich in Cambridge, Massachusetts 
(Harvard University Art Museums).  

Eén van de twee versies met De Heilige Hiëronymus in Princeton (Art Museum of the 
Princeton University, nr. 15) is een kopie naar het voorbeeld van Dürer (type B).654  Hand 
en Muller beschouwden het werk als een eigenhandig schilderij van Joos van Cleve.655 Het 
paneel is het enige gedateerde werk in deze onderzoeksgroep. Links van de plank aan de 
muur is in witte verf het jaartal 1528 aangebracht. Hoewel mijns inziens de datering van dit 
werk enkel wijst op de ontstaansdatum, wees Koch op de mogelijkheid dat het jaartal 
tevens een verwijzing kan zijn naar het overlijden van Dürer in 1528 en dat Joos van Cleve 
het aanbracht ter ere van zijn Duitse collega.656 De jongste kernhoutjaarring van het paneel 
in Princeton met inventarisnummer 8276 dateert van 1496 en de meest aannemelijke 
datering is dus 1521 (1496 + 25). Deze ontstaansdatum is overeenkomstig met de 
kunsthistorische datering van na 1521 en vijf jaar eerder dan het jaartal dat op het paneel 
werd aangebracht. Uiteraard is de dendrochronologische datering een terminus post quem en 
blijft het jaar 1528 in dit geval de meest aannemelijke ontstaansdatum. 

Een tweede versie van De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek (type B) die werd 
onderzocht met behulp van dendrochronologie bevindt zich in een particuliere collectie.657 
Het paneel bestaat uit drie planken. De jongste kernhoutjaarring is van 1513; met de 
toevoeging van zeventien jaar is 1530 de meest aannemelijke ontstaansdatum. Indien de 
gebruikelijke methode wordt toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de jongste 
kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar, werd het werk mogelijk rond 1538 vervaardigd 
(1513 + 25). Deze ontstaansdatum lijkt aannemelijk, aangezien de vervaardiging en 
populariteit van de voorstellingen met De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek een zeer 
langer traditie kenden. Behalve de schilderijen die met zekerheid uit het atelier van Joos 
van Cleve afkomstig zijn, werd de compositie wellicht ook buiten zijn werkplaats 
vervaardigd. Daarbij zijn er tevens vele versies die later, na het overlijden van Van Cleve 
zijn te situeren, zoals onder ander de versie in Brussel (Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België) en het paneel dat in 2003 werd geveild bij Sotheby’s Amsterdam 

                                                           

652 Oldenburg, Landesmuseum, afm. 40 x 29 cm (zie Bijlage 1), onderzocht met IRR door Leeflang 
en Hendrikman met RuG-apparatuur; Michigan, Muskegon, Muskegon Museum of Art, afm. 72 x 
58,1 cm.  
653 Baldass 1925, pp. 8-9; Friedländer 1972, pp. 58-59; Hand 1978, p. 119; Hand 2004, p. 37, 39 en 
cat. 12, p. 120, fig. 30 
654 Princeton, The Art Museum of the Princeton University, afm. 39,7 x 28,8 cm., gift van Joseph 
F. McCrindle. Overige informatie over de compositie en de iconografie van de voorstelling door 
Joos van Cleve en zijn atelier: J. Hand, Joos van Cleve and the Saint Jerome in the Norton Gallery and 
School of Art, 1972, geen paginanummers. 
655 Hand 1990, p. 3; Muller 1990, p. 11. Ik ken dit werk slechts van fotoreproducties. 
656 Koch geciteerd in Hand 1990, p. 7. 
657 Ik heb het schilderij niet in het echt gezien. 
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(beide type B).658 In dit geval zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar onder meer 
de schildertechniek, verfopbouw en pigmentgebruik.    
 De derde compositie met Hiëronymus (type C) is waarschijnlijk afgeleid van de 
voorstelling waarin de heilige als geleerde in zijn studievertrek is weergegeven.659 Evenals 
de kopieën naar Dürer, is de heilige hier voorgesteld als halffiguur in een interieur. Hij 
heeft echter een ontblote borst en een korte grijze baard. Met een steen in de rechterhand 
staat hij op het punt zichzelf op de borst te slaan, vandaar dat deze compositie De 
boetvaardige Hiëronymus wordt genoemd. Opmerkelijk is de realistisch weergegeven 
linkerhand in verkort en de gespierde torso. Het paneel met De boetvaardige Hiëronymus in 
Princeton (nr. 45, type C) werd door Hand beschreven als een atelierstuk.660 Een 
soortgelijke versie in de Norton Gallery and School of Art (West Palm Beach) is volgens 
de auteur kwalitatief beter en werd gedateerd met het jaar 1530 op een cartouche boven 
het hoofd van de heilige.661 Dit werk werd niet geanalyseerd met dendrochronologie, maar 
geeft desondanks een aanwijzing voor het bepalen van de kunsthistorische datering van de 
voorstelling met De boetvaardige Hiëronymus. Het schilderij met de boetvaardige heilige in 
Princeton ontstond mogelijk eveneens rond 1530. De jongste kernhoutjaarring is echter uit 
1531. De vroegst mogelijk datum (met een toevoeging van elf jaar, negen jaar voor het 
verwijderde spinthout en twee jaar voor de opslag en het transport) voor het ontstaan van 
het werk is 1542. Met de toevoeging van zeventien jaar is het jaar 1548 de meest 
aannemelijk ontstaansdatum en met de gebruikelijke toevoeging van vijfentwintig jaar is de 
meest waarschijnlijke datum voor de vervaardiging van het paneel zelfs 1556, circa vijftien 
jaar na het overlijden van Van Cleve.662 Desondanks draagt de dendrochronologische 
datering van dit paneel weinig bij, omdat het eigenlijke schilderij op doek is geschilderd, 
dat werd bevestigd op een houten drager.663 Of dit een eigentijdse ingreep is en het paneel 
uit dezelfde periode stamt als het beschilderde doek is onbekend. De kunstenaar (of 
eigenaar) van het doek kan het werk op een houten drager hebben bevestigd voor extra 
stevigheid. Tevens kan het doek veel later op paneel zijn bevestigd om de indruk te 
wekken dat het een schilderij op hout is geschilderd om op deze wijze de waarde te 
verhogen. Het doek kan zowel voor de dendrochronologische datering van het paneel zijn 
geschilderd als erna.  

                                                           

658 Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België , inv.nr. 4810, afm. 41,5 x 28,3, 
gedateerd met 1540, onderzocht met IRR door Leeflang, Faries en Meuwissen (zie Bijlage 1) met 
IU-appartuur, ondertekening is aangebracht door middel van traceerkarton; Amsterdam, Sotheby's, 
4 november 2003, lotnr. 122, afm. 49 x 62,8 cm. Op 30 oktober onderzocht met IRR door 
Leeflang, Jansen en Hendrikman met apparatuur van de RuG. In Praag (Narodni Gallery) bevindt 
zich tevens een versie op lindehout, dit doet vermoeden dat het werk werd vervaardigd in 
Duitsland (43,2 x 31, 9 cm). Het werk is gedateerd met het jaartal 1572 (voor afbeelding, zie: 
Kotková 1999, p. 50) Of dit werk is gekopieerd naar een origineel van Dürer of naar een versie van 
Van Cleve is onbekend. 
659 Andere versies bevinden zich onder andere in Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België (zie Bijlage 1); Genua, Palazzo Rosso; privé-collectie, New York. 
660 Hand 1972, p. 7: Deze compositie is volgens de auteur mogelijk een inventie van Joos van 
Cleve. 
661 De boetvaardige Hiëronymus, West Palm Beach, Norton Gallery of Art, inv. 47.9, afmetingen: 69 x 
51,4 cm (Hand 2004, cat. 79.1, pp. 162-163).  
662 Dat de voorstelling met De boetvaardige Hiëronymus tot na de dood van Joos van Cleve werd 
vervaardigd, blijkt uit de gedateerde versie in Praag (Narodni Gallery, afm. 67,5 x 53,8 cm). Op het 
paneel is het jaartal 1541 aangebracht. Opmerkelijk is dat het paneel op lindehout is geschilderd. 
Deze houtsoort werd hoofdzakelijk in Duitsland gebruikt. Mogelijk werd dit schilderij vervaardigd 
door een Duits navolger van Joos van Cleve (Kotková 1999, p. 49).  
663 Tot in 1990 werd verondersteld dat het schilderij op paneel was geschilderd. Muller ontdekte 
echter dat het hier ging om een doek dat op een houten drager werd gelijmd (Muller 1990, p. 13).  
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Het is in dit geval onmogelijk om de datering van het werk enkel te bepalen aan de 
hand van het dendrochronologisch onderzoek. Muller behandelde echter in zijn artikel van 
1990, waarbij de twee schilderijen met de Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek in Princeton 
worden vergeleken enkele opmerkelijke technische aspecten van het werk met de 
boetvaardige heilige.664 Over het algemeen werden zestiende-eeuwse panelen en doeken in 
de Nederlanden voorzien van een dunne laag witte kalk (calcium carbonaat) en lijm. Het 
verfmonster van het schilderij met De boetvaardige Hiëronymus in Princeton wees echter uit 
dat de grondlaag bestaat uit een dikke laag van roodlood, mogelijk gemengd met krijt.665 
Hier overheen werd een dunnere grijze imprimatura aangebracht. De combinatie van een 
laag roodlood en grijs was gebruikelijk voor Noord-Italiaanse schilderijen uit de zestiende 
eeuw, maar niet voor werken gemaakt in de Nederlanden. Het onderzoek met IRR naar 
het werk op doek, gelijmd op een houten drager, onthulde geen ondertekening. Dit kan 
worden verklaard door het ontbreken van koolstof in het ondertekenmateriaal of door de 
aanwezigheid van de grijze imprimatura die het zichtbaar maken van de eerste opzet van de 
compositie op het doek bemoeilijkt. Muller vermoedde eveneens dat de schilder van de 
Princeton Boetvaardige Hiëronymus gebruik heeft gemaakt van zowel een olieverf- als 
temperatechniek.666 De auteur concludeerde zijn artikel dan ook met de volgende 
vaststelling: ‘The Saint Jerome in His Cell appears to be a rare example of the incorporation 
of Italian techniques by an artist trained or working in the Flemish style.’ Doordat Muller, 
evenals Hand, veronderstelde dat het schilderij werd vervaardigd in het atelier van Joos van 
Cleve, lijkt hij voorbij te gaan aan de mogelijkheid dat deze versie een Italiaanse kopie is 
naar een voorbeeld van Joos van Cleve. De enige aanwijzing voor de productie van het 
werk in de Nederlanden is de compositie, stijl en het eikenhouten paneel uit het Baltische 
zeegebied. De houten drager kan echter een latere toevoeging zijn en informeert ons niet 
over de origine van het schilderij op doek.     

 Het onderzoek met dendrochronologie naar de twee composities met De Heilige 
Hiëronymus bevestigt de kunsthistorisch veronderstelde ontstaansperiode van na 1521, 
gebaseerd op zowel stilistische als historische aspecten. Er zouden echter meerdere versies 
van zowel De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek als De boetvaardige Hiëronymus moeten 
worden bestudeerd om na te gaan hoelang deze voorstellingen populair bleven. Uit enkele 
na het overlijden van Joos van Cleve gedateerde versies blijkt immers dat de vervaardiging 
van beide composities niet beperkt bleef tot de werkplaats van de kunstenaar.667  
 
Maria en Kind met kersen 
De voorstelling van Maria en Kind met kersen wordt evenals de compositie met Christus en 
Johannes de Doper als kinderen veelal na het veronderstelde bezoek van Joos van Cleve aan het 
Franse hof gesitueerd. De panelen zouden in dit geval na 1529 zijn te dateren. Friedländer 
veronderstelde dat de compositie zoals reeds behandeld in het vorige hoofdstuk veelvuldig 
werd vervaardigd in de tweede helft van de jaren dertig van de zestiende eeuw. Dit zou 
tevens een verklaring kunnen zijn voor het uiteenlopen in kwaliteit. Op dit moment waren 
er immers naast Joos van Cleve vijf leerlingen in het atelier werkzaam en wellicht eveneens 
enkele assistenten of gezellen. De enige gedateerde versie binnen deze onderzoeksgroep 

                                                           

664 Muller 1990, pp. 11-15. 
665 Idem, p. 14. 
666 Dit is niet vastgesteld aan de hand van de analyse van de gebruikte pigmenten, maar is gebaseerd 
op bestudering met het blote oog (Muller 1990, p. 14). 
667 De boetvaardige Hiëronymus, Praag, Narodni Gallery, gedateerd: 1541 en geschilderd op lindehout. 
De boetvaardige Hiëronymus, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 3035, 
afm. 67,5 x 55 cm., gedateerd: 1542. De Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Brussel, Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, gedateerd: 1540. Praag, Narodni Gallery, gedateerd: 1572, 
geschilderd op lindehout.  
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die aan het atelier van Joos van Cleve kan worden toegeschreven, bevindt zich in The 
Burrell Collection in Glasgow. Dit schilderij werd tot dusver echter veelal buiten 
beschouwing gelaten.668 In de cartouche boven het hoofd van de Maagd is het jaar 1529 
geschilderd. Dit doet vermoeden dat de veronderstelde eigenhandige versie van Joos van 
Cleve, wellicht het schilderij in Aken (nr. 20) voor 1529 totstandkwam. 
Dendrochronologie lijkt deze veronderstelling te onderbouwen. De jongste 
kernhoutjaarring van het paneel in het Suermondt-Ludwig Museum (Aken) is immers van 
1500. Met de gebruikelijke toevoeging van vijfentwintig jaar is de meeste waarschijnlijke 
ontstaansdatum voor het werk rond 1525. Deze datering lijkt aannemelijk en is in tabel 6 
dan ook opgenomen in grijs.  

Er is eveneens een andere gedateerde versie met het jaar 1523. Dit werk kwam 
echter hoogstwaarschijnlijk buiten de werkplaats van Van Cleve tot stand.669 Naast deze 
datering werd tevens het AD-monogram van Albrecht Dürer aangebracht. Uitgaande van 
de foto van dit paneel, waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is, hebben we hier te 
maken met een kopie die later in de zestiende eeuw is te situeren. De signatuur en datering  
kunnen worden beschouwd als latere toevoegingen. Mogelijk had de kunstenaar die dit 
schilderij met de datering, 1523, vervaardigde de intentie om de koper ervan te overtuigen 
dat het werk werd gemaakt door Dürer aan het begin van de zestiende eeuw. Of deze 
datering 1523 is gebaseerd op andere gedateerde werken die wel in het atelier van Van 
Cleve werden vervaardigd, is onbekend. De informatie over een mogelijke ontstaansdatum 
die voor handen is voor deze onderzoeksgroep met Maria en Kind met kersen is: 1523 (kopie 
buiten de werkplaats), 1525 (dendrochronologische datering van de versie in Aken) en 
1529 (gedateerde versie in Glasgow). Deze jaartallen liggen vrij dicht bij elkaar, waardoor 
eventueel zou kunnen worden geconcludeerd dat een kunsthistorische datering tussen 
1525 en 1530 beter is dan de over het algemeen veronderstelde ontstaansdatum van na 
1529.670     

Naast het schilderij in Aken onderzocht Klein nog een andere versie met Maria en 
Kind met kersen, waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is (nr. 43).671 De jongste 
kernhoutjaarring van dit paneel is van 1518; de vroegst mogelijke, maar zeer 
ongebruikelijke ontstaansdatum met een toevoeging van elf jaar is 1529. Met de toevoeging 
van zeventien jaar werd het werk rond 1535 vervaardigd en met de gebruikelijke 
vijfentwintig jaar is 1543 de meest aannemelijke datering voor het schilderij. Dit is twee of 
drie jaar na de dood van de schilder in 1540/1541. In dit geval zou meer onderzoek 
moeten worden gedaan naar de schildertechniek en gebruikte pigmenten om uitsluitsel te 
geven of het werk na het overlijden van Joos van Cleve werd geschilderd of nog tijdens 
zijn leven. Een dergelijk onderzoek is echter voorlopig onmogelijk, doordat de laatste 
herkomstgegevens dateren van 1984, wanneer het paneel werd geveild in Den Haag.  

Hoewel er meerdere versies van de compositie met Maria en Kind met kersen zouden 
moeten worden onderzocht met dendrochronologie om een vollediger beeld te hebben 
van de periode waarin de voorstelling totstandkwam en wanneer het een grote populariteit 
genoot, kunnen er voorzichtige conclusies aan het onderzoek tot dusver worden 
verbonden. Mijns inziens introduceerde Joos van Cleve de compositie in 1525 of kort erna, 

                                                           

668 Dit schilderij is in het museum toegeschreven aan Jan Gossaert (inv. 35.303), afm.: 70 x 57 cm 
(gemeten in de lijst). Onderzocht met blote oog door Leeflang en Meuwissen op 2 februari 2003. 
Mijns inziens werd het werk met zekerheid in het atelier van Joos van Cleve vervaardigd.  
669 Foto van het RKD in Den Haag. 
670 Ook Hand vermeldt in zijn monografie dat een datering van de compositie met Maria en Kind 
met kersen voor ca. 1525 niet aannemelijk is (Hand 2004, p. 95).  
671 Het paneel met Maria en Kind met kersen, toegeschreven aan de werkplaats van  Joos van Cleve 
(37,5 x 30 cm) werd geveild in een venduhuis in Den Haag op 13/14 november 1984 onder het 
lotnummer 39. Klein onderzocht het werk door middel van dendrochronologie op deze locatie.   



184 

maar werd het overgrote deel van de kopieën, zoals Friedländer veronderstelde, rond 1535 
vervaardigd. Daarbij werd de productie van de compositie tevens voortgezet na de dood 
van de kunstenaar in 1540/1541, zoals kan worden aangetoond op basis van het paneel 
van Cornelis van Cleve met Maria en Kind (München, nr. 44), dat is afgeleid van Joos van 
Cleves compositie met Maria en Kind met kersen en dendrochrologisch rond 1548 (1523 + 
25) kan worden gedateerd. 
 
 
5.3. Samenvatting 
 
Zoals is gebleken, lopen de kunsthistorische dateringen van specifieke werken uit het 
atelier van Joos van Cleve nogal uiteen. De kunstenaar en zijn medewerkers pasten zowel 
stijl als compositie aan, aan de desbetreffende opdracht. Een stilistische ontwikkeling 
binnen het oeuvre van Joos van Cleve is dan ook zeer moeilijk vast te stellen. Bovendien 
bemoeilijkt de medewerking van werkplaatsassistenten het onderzoek naar de chronologie. 
Leerlingen werden immers zoals is gebleken uit de voorgaande hoofdstukken opgeleid om 
op dezelfde wijze hun schilderijen voor te bereiden en uit te voeren als hun meester. 
Indien men bij het bepalen van een ontstaansdatum ervan uitgaat dat het een autograaf 
werk van Joos van Cleve betreft, zoals bijvoorbeeld De Heilige Familie in Londen, kunnen 
aspecten als mindere kwaliteit of foutief weergegeven verkortingen leiden tot de conclusie 
dat er sprake is van een onervaren hand. In dergelijke gevallen wordt het schilderij veelal 
vroeg in het oeuvre van de kunstenaar geplaatst. Er kan echter eveneens sprake zijn van 
een werkplaatsassistent of leerling, waardoor de redenen voor een vroege datering 
ongegrond zijn. Bovendien zijn verschillende handen binnen een schilderij in sommige 
gevallen niet of nauwelijks te onderscheiden. Dergelijke aspecten spelen echter een 
belangrijke rol bij het bepalen van de mogelijke ontstaansdatum op basis van stilistische 
eigenschappen. Zo zou Joos van Cleve de gezichten van de figuren op het drieluik met De 
aanbidding van de koningen in Praag kunnen hebben geschilderd, maar was een leerling 
wellicht verantwoordelijk voor de lichamen en handen. De klein uitgevallen handen waren 
echter van doorslaggevend belang om te veronderstellen dat de triptiek vroeg, rond 1516, 
moest zijn vervaardigd.  

Het gebruik van modellen maakt het onmogelijk om composities of figuurtypes als 
doorslaggevende referentie te gebruiken voor de datering. Baltasar op de grote Aanbidding 
van de koningen in Dresden, die waarschijnlijk rond 1517/1518 totstandkwam, werd immers 
herhaald in de twee aanbiddingscènes in Napels en Detroit die rond 1525 worden 
gedateerd. De voorstellingen met De Heilige Familie kende een grote populariteit en werden 
gedurende een lange periode door verschillende ateliermedewerkers van Joos van Cleve 
geproduceerd. Van type A, dat mogelijk rond 1512 voor het eerst werd geschilderd, zijn 
tevens versies die tien jaar later werden geschilderd. Voor de meeste serieproducten is een 
exacte kunsthistorische datering niet voorhanden. Bij deze werken werd uitgegaan van de 
ontstaansdatum van het mogelijk origineel. In het geval van de compositie met de Heilige 
Hiëronymus in zijn studievertrek geldt het jaar 1521 waarin Dürer zijn versie schilderde als 
terminus post quem voor de schilderijen afkomstig uit de werkplaats van Van Cleve. Door het 
grote verschil in kwaliteit, is het echter zeer moeilijk om de juiste kunsthistorische datering 
voor de versies toegeschreven aan Van Cleves atelier te bepalen. Daarbij was ook deze 
voorstelling (evenals De Heilige Familie) gedurende een lange periode zeer populair en bleef 
de vervaardiging niet beperkt tot het atelier van Joos van Cleve. 

De werken die op het paneel of op de originele lijst zijn voorzien van een jaartal of 
degene die door middel van documenten zijn te dateren, zijn van groot belang bij het 
vaststellen van de chronologie. Binnen het oeuvre van meer dan driehonderd 
toegeschreven schilderijen zijn dit er in het geval van Joos van Cleve slechts dertien. Ook 
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historische gegevens kunnen bijdragen aan het bepalen van een mogelijke ontstaansdatum 
en zoals is gebleken, biedt het onderzoek met dendrochronologie in veel gevallen een 
mogelijkheid om deze (kunst)historische veronderstellingen te toetsen en soms te 
bevestigen of te ontkrachten. Van de vijftig schilderijen, onderzocht met 
dendrochronologie en toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier hebben er maar 
twee een exacte datering: de triptiek met De bewening van Christus in Frankfurt en het paneel 
met de Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek in Princeton. Doordat het altaarstuk in 
Frankfurt grotendeels eigenhandig door Joos van Cleve werd vervaardigd, geldt dit werk 
als uitgangspunt om te bepalen welke dendrochronologische formule het meest 
nauwkeurige resultaat oplevert. Voor De bewening van Christus bleek de methode die werd 
toegepast bij de vijftiende-eeuwse panelen van Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts 
en Rogier van der Weyden, waarbij wordt uitgegaan van de jongste kernhoutjaarring plus 
vijfentwintig jaar voor de verwijderde jaarringen, opslag en transport zeer bruikbaar. Ook 
voor het overgrote deel van de andere werken in de bestudeerde groep gaf de formule een 
aannemelijk ontstaansdatum.  

Statistisch gezien, valt in tien gevallen (25 %) de kunsthistorische datering binnen 
de meest aannemelijke dendrochronologische ontstaansperiode, waarbij een afwijking van 
maximaal twee jaar werd ingecalculeerd (meest aannemelijke dendrochronologische 
datering + 2 of -2).672 Met een afwijking van maximaal vier jaar (meest aannemelijke 
dendrochronologische datering + 4 of - 4) geeft dendrochronologie in bijna de helft 
(afgerond 47 %) van de schilderijen een datering, die minder dan vijf jaar afwijkt van de 
veronderstelde kunsthistorische ontstaansdatum. Vanzelfsprekend zijn er echter eveneens 
enkele uitzonderingen, zoals De geboorte van Christus in Wenen, De kruisiging in New York en 
De kruisiging in Boston, waarbij de toevoeging van vijfentwintig jaar een schijnbaar te late 
datering geeft in vergelijking met de kunsthistorische vermoedens. Bij deze werken biedt 
de formule die uitgaat van de toevoeging van zeventien jaar een aannemelijker 
dendrochronologische ontstaansdatum, die vrij nauwkeurig overeenkomt met de 
kunsthistorische veronderstellingen. De keuze om voor bepaalde schilderijen de formule 
die uitgaat van vijfentwintig jaar en bij andere degene die zeventien jaar toevoegt, toe te 
passen, is echter te willekeurig en daardoor onacceptabel. Hoewel er enkele mogelijke 
verklaringen zijn behandeld, zouden er meer werken uit Joos van Cleves atelier uit de jaren 
1520 moeten worden onderzocht om te kunnen bepalen of deze drie werken slechts 
uitzonderingsgevallen zijn; of er werkelijk een omslag in de werkmethode van de 
paneelmaker heeft plaatsgevonden in de jaren 1520, of dat de kunsthistorische datering 
wellicht onjuist blijkt te zijn.673  

In ieder geval één en misschien twee werken moeten dendrochronologisch worden 
gedateerd na het overlijden van Joos van Cleve. Maria en Kind met kersen waarvan de huidige 
verblijfplaats onbekend is, zou met een toevoeging van zeventien jaar aan het einde van 
Joos van Cleves leven kunnen zijn geschilderd, maar met de voor Van Cleve vastgestelde 
formule waarbij wordt uitgegaan van vijfentwintig jaar werd het werk na zijn dood 
vervaardigd (jongste kernhoutjaarring: 1518 + 25). Het paneel met Christus en Johannes als 
kinderen in Palermo werd met zekerheid na het overlijden van de kunstenaar in 1540/1541 
gemaakt. Het werk met de omhelzende kinderen, mogelijk geïnspireerd op een voorstelling 

                                                           

672 De gegevens inzake de dendrochronologische datering van de vijf werken: vier in München 
(Alte Pinakothek, nrs. 27-28, 44, 46) en het portret van Maximiliaan in Amsterdam (nr. 29) zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten, aangezien de panelen werden geanalyseerd nadat de conclusie 
van dit hoofdstuk was afgerond. Bovendien betreffen de geanalyseerde werken in München 
hoofdzakelijk kopieën uit de werkplaats van Cornelis van Cleve. 
673 Er zijn enkele portretten uit de jaren 1520 die zijn gedateerd op het paneel, waardoor deze 
werken een goed uitgangspunt zouden kunnen vormen voor verder dendrochronologisch 
onderzoek.  
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uit de werkplaats van Van Cleve werd niet door één van Joos van Cleves assistenten of 
door zijn zoon Cornelis geschilderd. Drie werken zijn dendrochronologisch voor 1500 te 
dateren: De kruisafneming (1498) in Dresden, De Heilige Familie (1495) in Londen en Christus 
en Johannes de Doper als kinderen (1480) in een Duitse particuliere collectie. Het onderzoek 
met dendrochronologie geeft echter, zoals gezegd, een betrouwbare terminus post quem. In 
het geval van de panelen in Londen en Dresden werd hoogstwaarschijnlijk gebruik 
gemaakt van houten planken die langer lagen opgeslagen. Hierdoor is de gebruikelijke 
toevoeging vijfentwintig jaar bij deze schilderijen te weinig. Een tweede mogelijkheid is dat 
het binnenste deel van de boom werd gebruikt voor de vervaardiging van deze dragers, 
waardoor eveneens een vroegere ontstaansdatum uit de analyse naar voren komt. Voor het 
paneel met Christus en Johannes de Doper als kinderen, dat zelfs vóór de geboorte van Joos van 
Cleve kan worden gedateerd, werd een aanwijsbare verklaring gevonden. Sander toonde 
immers aan dat het schilderij op een hergebruikte plank van een aan het einde van de 
vijftiende eeuw vervaardigde kast werd geschilderd.674   

Meerdere werken, toegeschreven aan één kunstenaar, zoals werd gedaan voor de 
schilderijen uit het atelier van Joos van Cleve moeten worden onderzocht om te kunnen 
vaststellen welke formule toepasbaar is voor een specifiek atelier. Daarnaast dient men elk 
schilderij eveneens individueel te bekijken om de betrouwbaarheid van zowel de 
kunsthistorische als dendrochronologische ontstaansdatum te toetsen. Voor het overgrote 
deel van de panelen, dat werd geproduceerd in de werkplaats van Joos van Cleve bleek de 
toevoeging van vijfentwintig jaar een dendrochronologische datering te geven die vrij 
nauwkeurig overeen komt met de door kunsthistorici bepaalde ontstaansdata (zie tabel 7). 
Van Cleve maakte gebruik van houten planken, waarbij wordt uitgegaan van de jongste 
kernhoutjaarring plus vijfentwintig jaar voor zowel belangrijke opdrachten als voor zijn 
serieproducten. Zoals reeds werd geconcludeerd in het vorige hoofdstuk toont ook het 
onderzoek met dendrochronologie aan dat de populariteit en de productie van 
composities, zoals Christus en Johannes de Doper als kinderen, Maria en Kind met kersen en de 
voorstellingen met De Heilige Hiëronymus een lange tijd continueerde, zelfs na het overlijden 
van Joos van Cleve in 1540/1541.675  

                                                           

674 Sander 1995, pp. 175- 184. 
675 Hoewel op basis van stilistisch en statitisch onderzoek (dit laatste op gebaseerd op de gegevens 
in Bijlage 1) is gebleken dat de serieproductie vanaf 1530 toenam, kan dit in dit stadium en op basis 
van de beschikbare dendrochronologische gegevens niet worden bevestigd. Van de vijftig 
schilderijen die met dendrochronologie zijn onderzocht, kwamen er zeventien in de periode van 
1512 tot 1525 tot stand. Hiervan behoren acht panelen tot een kopiereeks; hetgeen overeenkomt 
met 47%. Van de achttien van de vijftig werken die dendrochronologisch tussen circa 1529 en 
1538 kunnen worden gedateerd, zijn er tien een serieproduct en vier een vorstenportret, afgerond 
78%. Op basis van dendrochronologische analyses zou men dus kunnen veronderstellen dat er in 
de periode 1529-1538 een toename van serieproducten was van circa 30% ten opzichte van de 
jaren 1512 tot 1525. Hoewel de hoeveelheid gegevens in de beide periodes bijna gelijk is (1512-
1525: 17 en 1529-1538: 18 werken); is het aantal jaren niet overeenkomstig (1512-1525: periode van 
13 jaar en 1529-1538: 9 jaar). Indien de eerste periode wordt ingekort met vier jaar tot 1521, komt 
het percentage van serieproducten overeen met de tweede periode, waardoor zou kunnen worden 
verondersteld dat de serieproductie gedurende Joos van Cleves carrière gelijk bleef.   
 



187 

Tabel 7: Tabel met dendrochronologische en kunsthistorische dateringen van schilderijen 
toegeschreven aan Joos van Cleve en atelier (bron: Klein/ Leeflang) 

 
Schilderijen Jongste 

kernhout
-jaarring 

Kap-
datum 
+ 11 

+ 17  + 25 jaar  Kunsthistorische 
datering 

1. Frankfurt 
(privé-
collectie)/ 
Christus en 
Johannes 

1455 1466 1472 
 

1480 Rond 1520 (tussen circa 
1515 en 1526) 

2. Londen/ Heilige 
Familie (inv. NG 
2603) 

1470 1481 1487 
 

1495 
 

Rond 1515/1520 (rond 
1515: Friedländer 1972, 
28); rond 1520, Hand 
1978, 159) 

3. Dresden/ 
Kruisafneming/ 
(inv. 1965) 

1473 1484 1490  
 

1498 
 

Rond 1507 
(Friedländer 1972, 37) 

4. Londen/ Gabriël 
(inv. NG 
1088.4) 

1475 1486 1492 
 

1500 
 

- 

5. Washington/ 
Vezeleer en 
Boghe 
(1962.9.1, 
1962.9.2) 

Vezeleer 
1480 
Boghe 
1503 

Vezeleer 
1491 
Boghe 
1514 

Vezeleer 
1497 
Boghe 
1520 
 

Vezeleer 
1505 
Boghe 
1528  

1518 (gebaseerd op 
huwelijksjaar) 

6. Chicago/ 
Christus en 
Johannes (inv. 
1975.136) 

1487 1498 1504 
 

1512 
 

1528/1529 (Hand 1978, 
215); rond 1520 (tussen 
circa 1515 en 1526) 

7. New York/ 
Heilige Familie 
(Friedsam-
collectie: 
32.100.57) 

1487 1498 1504 
 

1512 
 

Rond 1512/1513 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 246) 

8. Dresden/ Grote 
aanbidding (inv. 
809 A) 

1491 1502 1508 
 

1516 
 

Over het algemeen: rond 
1525 (Friedländer 1972, 
56); rond 1517/1518 
(Parma/ Zanelli/ 
Scailliérez)  

9. Chicago/ Heilige 
Familie (inv. 
1933.1038) 

1491 1502 1508 
 

1516 
 

1515-1520 

10. Dresden/ Kleine 
aanbidding (inv. 
809) 

1492 1503 1509  
 

1517 
 

Rond 1517/1518 (Hand 
1978, 135);  circa 
1512/1513 
(Friedländer 1972, 22, 56) 

11. Wenen/ Triptiek 
met de getroonde 
Maria en Kind 
(inv. 938) 

Midden 
1493 

1504 Midden 
1510 
 

Midden 
1518 
 

Rond 1520 (Friedländer 
1972, 55); rond 1525, rond 
1528 (Hand 1978, 173, 
209); rond 1530 
(bestandscat. 1991, 284) 

12. New York/ 
Heilige Familie 
(Blumenthal-

1495 1506 1512 1520 
 

Rond 1515/1520 
(rond 1515: Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
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collectie: 
41.190.19) 

1998, 250) 

13. Aken/ Maria en 
slapend Kind (inv. 
307) 

1496 1507 1513 
 

1521 
 

Eigenhandige versie van 
deze compositie in Praag 
(rond 1515; Friedländer 
1972, 60) 

14. New York/ 
Annunciatie (inv. 
1931 32.100.60) 

1496 1507 1513 
 

1521 
 

Rond 1525 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 364; Friedländer 
1972, 55) 

15. Princeton/ 
Hiëronymus (inv. 
82-76) 

1496 1507 1513 
 

1521 
 

Gedateerd 1528 

16. New York/ 
Linsky-Madonna 
(inv. 
1982.60.47) 

1497 1508 1514 
 

1522 
 

Rond 1525 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 360; Friedländer 
1972, 62) 

17. Wenen/ Maria 
en Kind (inv. 
836) 

1497 1508 1514 
 

1522 
 

Rond 1520 (Friedländer 
1972, 63); circa 1530 
(bestandscat. 1991, 280) 

18. Genua/ San 
Donato-altaarstuk 

1497 1508 1514 
 

1522 
 

Begin jaren '1520 
(Hand 1978, 177); circa 
1518 (Friedländer 1972, 
53) 

19. Weimar, Christus 
en Johannes (inv. 
G 77) 

1500 1511 1517 
 

1525 
 

Rond 1520 (tussen ca. 
1515 en 1526); 
1528/1529 (Hand 1978, 
215) 

20. Aken/ Maria en 
Kind met kersen  

1500 1511 1517 
 

1525 
 

Deze versie is het 
mogelijke origineel, 
vervaardigd vóór 1529 
(datering Glasgow), rond 
1525 

21. New York/ 
Laatste oordeel 
(inv. 40.174.1) 

1500 1511 1517 
 

1525 
 

Rond 1520/1525 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 366) 

22. Frankfurt/ 
Bewening (inv. 
803) 

Linkerl. 
1501 
Rechterl. 
1499 
Midden 
1497 

Linkerl. 
1512 
Rechtl. 
1510 
Midden 
1508 

Linkerl. 
1518 
Rechterl. 
1516 
Midden 
1514 

Linkerl. 
1526  
Rechterl. 
1524  
Midden 
1522 

1524 (opdrachtdocument) 

23. New York/ 
Kruisiging (inv. 
41.190.20a-c) 

Midden 
1502 
Luiken 
1505  

Midden 
1513 
Luiken 
1516 

Midden 
1519 
Luiken 
1522 

Midden 
1527  
Luiken 
1530 
 

Rond 1520 
(Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 356; Hand 1978, 
175; Friedländer 1972, 53) 

24. Aken/ Christus 
als tuinman (inv. 
GK 97) 

1503 1514 1520 
 

1528 
 

Rond 1516 (Friedländer 
1972, 56); begin jaren 
'1520 (Hand 1978, 171-
172)  

25. New York/ 1504 1515 1521 1529 Rond 1530 
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Heilige Familie 
(Lehman-
collectie: 
1975.1.117) 

  (Ainsworth in 
Ainsworth/Christiansen 
1998, 250) 

26. Helsinki/ Heilige 
Familie (inv. 
1739) 

1504 1515 1521 
 

1529 
 

 

27. München/ De 
kruisiging (inv. 
WAF 156) 

1504 1515 1521 
 

1529 
 

Naar het origineel in 
Napels, ca. 1518/19  

28. München/ 
Triptiek met De 
aanbidding (inv. 
1485-1487) 

1504 1515 1521 
 

1529 
 

 

29. Wenen/ 
Geboorte (inv. 
6347) 

1505 1516 1522 
 

1530 
 

Rond 1514 (Friedländer 
1972, 56); rond 1520 
(bestandscat. 1991, 284); 
rond 1519-1522 (Hand 
1978, 173)  

30. Praag/ 
Aanbidding van 
de koningen (inv. 
Do 27, Do 37, 
Do 28) 

Midden 
1505 
Luiken 
1490/  
1491 

Midden 
1516 
Luiken 
1501/ 
1502 

Midden 
1522 
Luiken 
1507/ 
1508 

Midden 
1530 
Luiken 
1515/ 
1516 

Rond 1520 (Hand 1978, 
136; Kotková 1999, 87-
97); circa 1516 
(Friedländer 1972, 52) 

31. München/ Rust 
op de vlucht (inv. 
WAF 154) 

1505 1516 1522 
 

1530 
 

 

32. Frankfurt/ 
Maria en Kind  in 
de nis (inv. 1588) 

1506 1517 1528 
 

1531 
 

1516-1522 (Imitator A?; 
Sander 1993) 

33. Philadelphia/ 
Portret van Frans 
I (inv. 769) 

1506 1517 1528 
 

1531 
 

Na 1530/1531- (Huwelijk 
Frans I en Eleanora) 

34. Frankfurt/ 
Maria en Kind 
met peer (inv. 
2091) 

1507 1518 1524 
 

1532 
 

Rond 1515 
(Sander 1993, 209; 
Friedländer 1972, 28) 
 

35. Amsterdam/ 
Maximiliaan 
(SK-A- 3293) 

1508 1519 1525 1533  

36. Frankfurt/ 
Maria en Kind 
(inv. 1216) 

1509  1526 
 

1534 Rond 1525 
(Sander 1993) 

37. Kansas City, 
Maria en Kind 
met de anjer (inv. 
33-50) 

1509 1520 1526 
 

1534 Rond 1520 

38. Boston/ 
Kruisiging (inv. 
12.170) 

1510 1521 1527 
 

1535 
 

Rond 1525 (Friedländer 
1972, 56) 

39. Lissabon/ 
Portret van 
Eleanora (inv. 
1981) 

1511 1522 1528 
 

1536 Na 1530/ 1531 (Huwelijk 
Frans I en Eleanora) 

40. Kansas City, 1512 1523 1529 1537 Rond 1530 (Friedländer 
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Maria en Kind 
(inv. 31-115) 

  1972, 62) 

41. Wenen/ Portret 
van Eleanora 
(inv. 6079) 

1512 1523 1529 
 

1537 
 

Na 1530 (Huwelijk Frans I 
en Eleanora, bestandscat. 
1991, 284) 

42. Privé-collectie/ 
Hiëronymus 

1513 1524 1530 
 

1538 
 

Na 1521 

43. Verblijfplaats 
onbekend 
(geveild in 
1984)/ Maria en 
Kind met kersen 

1518 1529 1535  
 

1543, na 
Joos van 
Cleves 
dood  
 

Origineel mogelijk voor 
1529 (gedateerde kopie in 
Glasgow); rond 1535 
(Friedländer 1972, 29) 

44. München/ 
Maria en Kind 
(inv. WAF 489) 

1523 1534 1540 
 

1548 
 

Kopie uit het atelier van 
Cornelis van Cleve, 
datering rond 1545 goed 
mogelijk 

45. Princeton/ 
Boetvaardige 
Hiëronymus in 
zijn studievertrek 
(inv. 28-40) 

1531  
schilderij 
op doek, 
gespan-
nen over 
paneel. 

1542 1548, na 
Joos van 
Cleves 
dood 
 

1556 , na 
Joos van 
Cleves 
dood  
 

Tussen 1521 (Dürer 
schilderde zijn 
Hiëronymus in 
Antwerpen) en 1530. 
Werkplaatskopie in 
Norton Gallery is 
gedateerd, 1530 (niet 
geanalyseerd met 
dendrochronologie). 

46. München/ 
Aanbidding van 
de herders (inv. 
6667) 

1555 1566 1572 
 

1580 
 

Atelier Cornelis van Cleve 

47. Palermo/ 
Christus en 
Johannes (inv. 
1102) 

1623 1633 1640 
gebruike-
lijk voor 
de 17e 

eeuw  

1648  
 

Zeventiende eeuw 

48. Wenen/ Lucretia 
(inv. 833) 

- - - - Geen datering mogelijk  

49. Wenen/ 
Maximiliaan 
(inv. 972) 

- - - - Geen datering mogelijk: 
paneel en lijst is één geheel 

50. Amsterdam/ 
Joris Vezeleer 
(SK-A-3292) 

- - - - Geen datering mogelijk, 
aangezien er rondom het 
originele paneel een later 
toegevoegde strip hout is 
aangebracht 

 




