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6. Conclusie 
 
Joos van Cleve kan op basis van zijn zeer diverse en marktgerichte oeuvre worden 
beschouwd als een representatieve kunstenaar voor de bestudering van de Antwerpse 
schilderkunst aan het begin van de zestiende eeuw. Doordat de schilder en zijn 
ateliermedewerkers zich richtten op de lokale en internationale vrije markt alsmede op het 
verwerven van belangrijke opdrachten, biedt dit onderzoek de mogelijkheid om een groot 
aantal facetten van de Antwerpse schilderijenproductie te analyseren. Desalniettemin 
getuigen de werken die in Joos van Cleves werkplaats werden vervaardigd van een 
ambachtelijke perfectie en zijn zij van een zeer hoge kwaliteit; hetgeen contrasteert met het 
overgrote deel van de andere vroeg-zestiende eeuwse Antwerpse schilderijen. Bovendien 
behoorde Frans I tot de afnemers van Joos van Cleves werk en had de kunstenaar in 
vergelijking met andere Antwerpse ateliers in de periode 1500-1539 een grote werkplaats, 
waarin hij ten minste vijf leerlingen opleidde. Hoewel deze aspecten evenmin kenmerkend 
zijn voor de Antwerpse schilderijenproductie van de eerste decennia van de zestiende 
eeuw, komt een groot aantal van Joos van Cleves werkmethoden, zoals de ondertekening 
in de houtsnedenconventie en het veelvuldige gebruik van reproductiekartons, overeen 
met die van andere kunstenaars die werkzaam waren in Antwerpen. Hierdoor biedt de 
studie naar de schilder en zijn atelier belangrijke informatie op het gebied van 
overkoepelde Antwerpse werkplaatspraktijken.  

De centrale onderzoeksvragen die onder andere inzicht dienen te geven in de wijze 
waarop Joos van Cleve en zijn medewerkers hun productie afstemden op de diverse 
marktsegmenten; welke atelierpraktijken en marktstrategieën daarbij werden ontwikkeld; en 
de mate waarin de sociale positie van de kunstenaar een doorslaggevende rol speelde bij 
het verkrijgen van belangrijke en toonaangevende opdrachten, konden grotendeels worden 
beantwoord door middel van een combinatie van verschillende –zowel traditionele 
(iconologische en archivalische) als vernieuwende (materieel-technische)- 
onderzoeksmethoden. In het eerste hoofdstuk werd het professionele leven van Joos van 
Cleve aan de hand van archiefdocumenten voor de eerste keer getoetst op basis van het 
onderzoek met IRR. Zo werd onder meer gekeken naar de mate waarin Joos van Cleves 
werkzaamheden als assistent van Jan Joest in Kalkar ten grondslag lagen aan zijn 
werkplaatsroutines in Antwerpen. Behalve het integreren van zelfportretten – een praktijk 
waarmee Van Cleve mogelijk werd geïntroduceerd tijdens zijn activiteiten in Kalkar-, 
vertoont de ondertekening van de luiken van Joests vleugelretabel opmerkelijk genoeg 
weinig tot geen overeenkomsten met de ondertekende lay-out van het vroege werk van 
Joos van Cleve in Antwerpen. Dit doet vermoeden dat de basis van Van Cleves 
werkplaatsmethoden op een ander moment werd vastgelegd, wellicht zelfs pas tijdens het 
vervaardigen van het Antwerpse Maniëristische Reinhold-altaarstuk van 1516 (zie verder).  

De archivalische gegevens inzake de omvang van het atelier en de statistische 
verwerking hiervan, zijn gekoppeld aan de resultaten van het materieel-technisch 
onderzoek. In de periode van 1516 tot 1535 telde Joos van Cleves atelier slechts één 
leerling en huurde de meester, zoals kan worden afgeleid uit het onderzoek met IRR naar 
verschillende werken, gezellen in om hem bij te staan bij de vervaardiging van zijn 
altaarstukken. In de jaren ‘1530 nam de serieproductie van populaire composities sterk toe 
en dit resulteerde rond 1535 in een omslag in de ateliersamenstelling. De meesterschilder 
nam binnen twee jaar drie nieuwe leerlingen op in zijn werkplaats (1535/1536), waarmee 
de bezetting van het atelier was verdubbeld. Door de eenvoudige wijze waarop 
kopiereeksen in de ondertekenfase konden worden gekopieerd, was het mogelijk om de 
nieuwe leerlingen direct in te zetten bij de schilderijenproductie. Vandaar dat het atelier in 
de periode vanaf circa 1535 hoogstwaarschijnlijk voldoende vaste medewerkers had en er 
in tegenstelling tot de eerste jaren van Joos van Cleves carrière in Antwerpen nog 
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nauwelijks gezellen werden ingehuurd. Mogelijk door deze vaste groep medewerkers kon 
de kunstenaar een vrij constante productie van kwalitatief goede schilderijen waarborgen 
en kon hij zich op deze wijze onderscheiden van andere ateliers (die over het algemeen 
kwalitatief minder goede werken afleverden).  

Zoals Faries beschrijft in de inleiding van Making and Marketing. Studies of Painting 
Process in Fifteenth- and Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, is het ondanks dat het 
aandeel van assistenten vaak is vast te stellen, zeer complex om verschillende handen 
werkzaam in één atelier werkelijk te identificeren.676 Slechts in een enkel geval, zoals voor 
Jan van Scorels medewerker, de Meester van de Barmhartige Samaritaan en de 
samenwerking tussen de gebroeders Huybrecht en Joachim Beuckelaer kon het onderzoek 
met IRR uitkomst bieden.677 Ook aan twee van Joos van Cleves leerlingen konden op basis 
van het materieel-technisch onderzoek werken worden toegeschreven: Imitator A (Claes 
van Brugge?) en de door Friedländer in het leven geroepen Meister der Antwerpener Epiphanie 
(Cornelis van Cleve). Bovendien biedt de bestudering met IRR van Cornelis van Cleves 
sleutelwerk met De aanbidding van de koningen in Antwerpen inzicht in de wijze waarop Joos 
van Cleve zijn leerlingen opleidde. Het werk lijkt immers aan te tonen dat leerlingen 
werden getraind om schilderijen op exact dezelfde wijze voor te bereiden als hun meester. 
Op basis van zowel archiefdocumenten alsmede het onderzoek met IRR kan worden 
vastgesteld dat Cornelis van Cleve het atelier van zijn vader na diens dood overnam. 
Hoewel enkel De aanbidding van de koningen van Cornelis van Cleve werd onderzocht, is een 
uitvoerig onderzoek met IRR en dendrochronologie naar het oeuvre van deze kunstenaar 
gewenst om een beter inzicht te krijgen in zijn werkmethoden en zijn relatie met Joos van 
Cleve. Bovendien is deze over het algemeen ondergewaardeerde schilder een interessante 
figuur voor de bestudering van de veranderingen in een atelier onder invloed van de 
afnemende economische en artistieke positie van Antwerpen en de politieke onrust rond 
1560.  

In het tweede tot en met het vierde hoofdstuk staat Joos van Cleves 
schilderijenproductie centraal, waarbij een combinatie werd gemaakt tussen het traditionele 
iconografische onderzoek en de resultaten van het onderzoek met IRR. Centrale thema’s 
in deze hoofdstukken zijn de toegepaste werkplaatspraktijken; het ontstaan van 
atelierroutines en de relatie ‘eigenhandigheid’ versus ‘samenwerking’. Zoals beschreven in 
de inleiding van dit proefschrift worden er ruim driehonderd werken, waaronder 
devotiepanelen, portretten, drieluiken en altaarstukken aan Joos van Cleve en zijn 
medewerkers toegeschreven. Hoewel voorheen met name de eigenhandige producten 
centraal stonden, richt dit onderzoek zich hoofdzakelijk op de atelierpraktijken, die op 
basis van het onderzoek met IRR en dendrochronologie werden vastgesteld. De materieel-
technische bestudering van ruim honderd schilderijen bracht nieuwe inzichten aan het 
licht, die voorheen onmogelijk waren voor te stellen. Zo kon de toevoeging van het 
zelfportret en het kunstenaarsmonogram vanuit een geheel andere context, namelijk het 
werkproces, worden bestudeerd (hoofdstuk 2). Op basis van de prestigieuze opdrachten, 
kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve al vrij snel nadat hij vrijmeester was geworden 
(in 1511) een goede reputatie als schilder moet hebben gehad binnen de Antwerpse 
gemeenschap. De verwerking van het zelfportret en monogram als een soort signatuur op 
bestelde altaarstukken kan dan ook worden geïnterpreteerd als een uiting van zijn 
zelfbewustzijn als kunstenaar alsmede van zijn fundamentele sociale positie in het 
zestiende-eeuwse Antwerpse milieu. Aangezien Joos van Cleve in zijn altaarstukken (in 
meer of mindere mate) werd bijgestaan door assistenten en zijn zelfportret in drie van de 
vier werken -onderzocht met IRR en voorzien van een cryptoportret- in het 
schilderstadium toevoegde, is het mogelijk dat de kunstenaar wachtte tot het laatste 
                                                           

676 Faries 2006, p. 2. 
677 Faries 2003, pp. 31-32; Wolters 1997. 
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moment om te zien of hij tevreden was met het eindresultaat van zijn ateliermedewerkers. 
Vandaar dat de aanwezigheid van een monogram of zelfportret kan worden beschouwd als 
een soort kwaliteitsmerk, dat aantoont dat het werk in het atelier van de kunstenaar onder 
zijn toezicht en met zijn goedkeuring werd vervaardigd. Ondanks de zeer hoge kwaliteit 
van zowel de ondertekening als het verfoppervlak van de werken voorzien van het 
zelfportret of kunstenaarsmonogram, is een dergelijke toevoeging geen bewijs voor 
eigenhandigheid in de moderne zin van het woord, zoals in het verleden werd 
gesuggereerd. Het is immers, zoals reeds benadrukt, onmogelijk om vast te stellen of en 
tevens zeer onwaarschijnlijk dat Joos van Cleve de schilderijen vanaf de grondering tot aan 
het vernis heeft vervaardigd.  

Eén van de vroegst gekende opdrachten van Joos van Cleve is het Reinhold-
altaarstuk van 1516, dat is voorzien van zowel een monogram als zelfportret. Het werk is 
een exemplarisch voorbeeld van de complexe samenwerking tussen de meesterschilder en 
zijn assistenten, waarbij moet worden benadrukt dat het wellicht één van de eerste werken 
is waarbij Joos van Cleve met meerdere kunstenaars tegelijkertijd aan één en dezelfde 
opdracht werkte. Bij de vervaardiging van de geschilderde luiken van het Reinhold-
altaarstuk werden verschillende atelierpraktijken toegepast die voor de kunstenaar van 
groot belang waren bij het vaststellen van een gestandaardiseerd werkprocedé. Hoewel de 
met een vloeibaar medium aangebrachte ondertekening in de houtsnedenconventie op de 
binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk niet enkel door Van Cleve werd gebruikt, maar 
tevens door andere Antwerpse kunstenaars (voor met name de luiken van vleugelretabels), 
vormde de grafische en zeer gedetailleerde ondertekende lay-out in het geval van Joos van 
Cleve de basis voor de verdere werkplaatsroutine. In de loop der tijd werd de uitvoerige 
manier van ondertekenen, die bij het Reinhold-altaarstuk als richtlijn gold voor de 
assistenten, echter vereenvoudigd en minder uitgebreid. Bovendien lijkt er tevens een 
omslag te hebben plaatsgevonden van een vloeibaar naar een droog materiaal. Of deze 
ontwikkelingen tevens te maken hebben met het aandeel van assistenten, is onduidelijk. 
Het is mogelijk dat op het moment dat het atelier een vastere vorm begon aan te nemen, 
waarbij Joos van Cleve gebruik maakte van dezelfde groep medewerkers, een tot in detail 
uitgewerkte ondertekening in de houtsnedenconventie aangebracht met een vloeibaar 
medium overbodig was geworden. De werkplaatsassistenten waren immers op de hoogte 
waren van zijn manier van werken en konden uit de voeten met een minder uitvoerige en 
in een droog medium uitgevoerde ondertekening. 

Hoewel de grafische en sierlijke ondertekening van Joos van Cleve een schetsmatig 
karakter heeft, werden er nauwelijks tot geen veranderingen aangebracht in zowel de 
ondertekening zelf als tussen de ondertekenfase en het geschilderd oppervlak. Mogelijk 
ontwierp hij de composities op papier en herhaalde hij de voorstellingen op de 
gegrondeerde drager. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat er behalve De aanbidding 
van de koningen in Amsterdam nauwelijks tot geen andere tekeningen op papier bekend of 
bewaard zijn die wellicht als model hebben gediend bij de schilderijenproductie van Joos 
van Cleve. Ook het gebruik van prenten als model is een aspect dat in de literatuur vaak 
wordt verondersteld. Hoewel een meer uitvoerig onderzoek is vereist, lijkt Joos van Cleve 
zich met uitzondering van de composities op de binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk 
minder vaak op prenten te hebben gebaseerd, dan men veelal heeft vermoed.  

Het toevoegen van iconografische inscripties in de ondertekenfase, zoals het woord 
‘aventmael’ op Het laatste avondmaal van het Reinhold-altaarstuk kan beter als 
overkoepelende vroeg-zestiende Antwerpse praktijk worden beschouwd dan als één die 
typerend is voor Joos van Cleve. Het gebruik van kleurnotaties voor met name werken 
vervaardigd in opdracht lijkt echter wel onderdeel van Joos van Cleves werkplaatsroutine. 
Dergelijke aanduidingen werden tijdens het onderzoek met IR en IRR immers niet of 
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nauwelijks in de werken van andere vroeg-zestiende eeuwse Antwerpse kunstenaars 
opgemerkt.  
 Het grote aantal buitenlandse opdrachten van Joos van Cleve kan mogelijk worden 
verklaard aan de hand van verschillende aspecten. Allereerst, zijn goede reputatie als 
schilder en de belangrijke economische positie van de stad Antwerpen. De fundamentele 
handelscontacten tussen de Antwerpse kooplieden en handelaren uit onder meer Keulen, 
Gdańsk en Genua waren van groot belang. Evenals een gebrek aan lokale kunstenaars dat 
rond 1500 was ontstaan in Gdanks, Genua, en wellicht ook in Keulen, waardoor men 
moest uitwijken naar andere steden. Antwerpen die bekend stond om zijn productie van 
luxegoederen was dan ook een voor de handliggende keuze bij het vinden van een 
kunstenaar voor het bestellen van een altaarstuk. Behalve de bestudering van de 
opdrachtsituaties op basis van archiefdocumenten en literatuur worden de werken 
vervaardigd in opdracht in hoofdstuk 3 met name onderzocht vanuit een materieel-
technisch oogpunt. Het onderzoek met IRR biedt nieuwe inzichten in de wijze waarop 
opdrachtgevers hun stempel drukten op de altaarstukken. Daarbij geeft het materieel-
onderzoek tevens aanleiding om onder meer in het geval van de kleine en grote Dood van 
Maria kritisch naar de chronologische plaatsing van de stukken te kijken. Joos van Cleve en 
zijn ateliermedewerkers integreerden verschillende stijlen, maar creëerden desalniettemin 
een eigen product. Naast stilistische aspecten adapteerden de kunstenaar het formaat en 
misschien soms ook het werkproces aan de gebruiken van het land waarvoor het werk was 
bestemd. Ondanks de verschillen tussen de schilderijen die werden besteld door 
opdrachtgevers van verschillende herkomst vertoont de ondertekening veel 
overeenkomsten. Vandaar dat men kan vaststellen dat Van Cleve reeds in de eerste jaren 
van zijn vrijmeesterschap in Antwerpen zijn werkplaatsroutine vastlegde en dat de manier 
van ondertekenen gedurende zijn gehele carrière vrij constant bleef. 

Later toegevoegde elementen, zoals kinderen en attributen, en correcties in de 
wapenschilden wijzen op een controle door de opdrachtgevers of hun afgevaardigden. Op 
basis van het onderzoek met IRR naar de portretten op de altaarstukken kan worden 
vastgesteld dat Joos van Cleve veel van zijn mannelijke opdrachtgevers anders 
voorbereidde dan de overige, fictieve figuren. De ondertekening van de opdrachtgevers 
bleef vaak beperkt tot een enkele contour voor de vorm van het hoofd. Mogelijk maakte 
de kunstenaar van zijn opdrachtgever eerst een tekening naar het leven op papier, die 
vervolgens als model diende bij het schilderen. Hierbij dient men zich af te vragen of met 
name in het geval van de buitenlandse opdrachten ook de vrouwen en kinderen model 
zaten voor de kunstenaar in zijn atelier. Dit was wellicht niet altijd het geval. De vrouwen 
zijn vaak ook iets uitgebreider voorbereid in de fase van de ondertekening, en minder 
gedetailleerd uitgevoerd in verf, dan de mannen. Behalve een ovaal voor de vorm van het 
gezicht werden tevens de ogen, neus en mond met enkele summiere ondertekende lijnen 
aangeduid. Ook kunnen we op basis van de aanwezige kruisjes vaststellen dat enkele 
figuren wellicht voor de afronding van de altaarstukken reeds waren overleden. In deze 
gevallen moet Joos van Cleve zich met zekerheid op andere modellen, zoals bestaande 
tekeningen, de gelaatstrekken van familieleden of een beschrijving, hebben gebaseerd.  

In hoofdstuk 4, werd op basis van de bestudering van drie kopiereeksen het 
gebruik van gestandaardiseerde paneelformaten in het atelier van Joos van Cleve bevestigd. 
Panelen van 50 x 35 cm; 60 x 45 cm en 70 x 55 cm waren populair voor zowel 
serieproducten als middenpanelen van altaarstukken. Joos van Cleve en zijn medewerkers 
vervaardigden geliefde composities op verschillend formaat en van verschillende kwaliteit, 
waarschijnlijk om op deze wijze de afzetmarkt te vergroten. Van de zesentachtig met IRR 
onderzochte werken toegeschreven aan Joos van Cleve en zijn atelier, die in dit hoofdstuk 
centraal stonden, kan maar liefst 45% tot een kopiereeks (of devotiepanelen) worden 
gerekend. Aangezien de bestudeerde werken representatief zijn voor de groep van ruim 
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driehonderd toegeschreven schilderijen, kan worden vastgesteld dat bij benadering ook 
45% van het gehele oeuvre als serieproducten kunnen worden geclassificeerd. De 
kunstenaar en zijn atelier maakten veel gebruik van reproductiekartons om de 
vervaardiging van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen. Het onderzoek met IRR 
toonde aan dat van de in totaal zesentachtig werken die werden onderzocht met IRR er 
vijfentwintig, bijna 30%, zijn vervaardigd met behulp van een karton. Door het gebruik 
van traceringen op transparantfolie van zowel schilderijen, röntgenopnames en foto’s op 
schaal –hetgeen een succesvolle en betrouwbare methode blijkt te zijn voor het toetsen 
van gegevens gebaseerd op het onderzoek met IRR- is het tevens mogelijk om te 
veronderstellen dat ook 30% van het gehele oeuvre van ruim driehonderd werken 
totstandkwam door middel van mechanische hulpmiddelen.  

Het laatste hoofdstuk combineert het traditionele kunsthistorische onderzoek met 
dendrochronologie. Aangezien Joos van Cleve en zijn medewerkers composities, 
paneelformaten en stijl aanpasten aan de vraag, is het in veel gevallen zeer lastig al dan niet 
onmogelijk om een juiste ontstaansdatum vast te stellen, waardoor de kunsthistorische 
dateringen nogal uiteen kunnen lopen. Nooit eerder werden de resultaten van de 
dendrochronologische analyses van Joos van Cleves panelen betrokken bij het vaststellen 
van de chronologie van zijn oeuvre en zoals is gebleken, biedt ook dit onderzoek nieuwe 
en soms verrassende inzichten. Van de negenenveertig schilderijen die met 
dendrochronologie werden onderzocht en zijn toegeschreven aan Joos van Cleve (en zijn 
atelier) hebben er maar twee een absolute datering. Deze werken vormden in eerste 
instantie het uitgangspunt voor het vaststellen van een juiste dendrochronologische 
formule. Voor het overgrote deel van de panelen, dat werd vervaardigd in Joos van Cleves 
werkplaats bleek dat bij het jaar van de jongste jaarring vijfentwintig jaar moest worden 
opgeteld om tot een dendrochronologische datering te komen die vrij nauwkeurig 
overeenkomt met de veronderstelde kunsthistorische ontstaansdata. Hiermee biedt dit 
onderzoek tevens een nieuwe dendrochronologische formule voor Joos van Cleves werken 
die in de toekomst nog zullen worden onderzocht. Ook de lijst van onderzochte werken 
(Bijlage 1) biedt toekomstige onderzoekers een mogelijkheid de resultaten van het 
onderzoek met IRR naar ruim honderd schilderijen die worden toegeschreven aan Joos 
van Cleve te raadplegen en bij hun eigen onderzoek te betrekken. Hiermee is deze studie 
een belangrijk naslagwerk wat betreft de bestudering met IRR en dendrochronolgie van de 
werken die in verband worden gebracht met Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers.   
 
Tot slot kan worden vastgesteld, dat dit onderzoek heeft aangetoond dat Joos van Cleve de 
oprichter was van een belangrijk Antwerps atelier. Zijn handelsinstinct en zijn 
leidinggevende karakter zorgden voor een goed functioneerde werkplaats en voor de 
afname van zijn producten door zowel lokale als internationale opdrachtgevers. De 
kunstenaar en zijn ateliermedewerkers pasten stijl, formaat en wellicht soms ook de 
werkmethoden aan, aan de specifieke wensen van de opdrachtgevers. De waardering van 
Frans I voor zijn werk in de jaren dertig van de zestiende eeuw bracht hoogstwaarschijnlijk 
een golf van opdrachten met zich mee, waaraan de kunstenaar en zijn 
werkplaatsassistenten door hun effectieve manier van werken wisten te voldoen. Joos van 
Cleve nam in deze periode maar liefst drie leerlingen op in zijn atelier en bovendien nam 
het gebruik van het traceerkarton voor de productie van de populaire kopiereeksen in deze 
jaren (mogelijk) sterk toe. Het internationale karakter van de stad Antwerpen op het gebied 
van de economie, en de kunsthandel in het bijzonder, en de onderlinge contacten tussen 
Joos van Cleves opdrachtgevers, bracht de kunstenaar naamsbekendheid op zowel lokaal 
als internationaal gebied en resulteerde tevens in een enorme verspreiding van zijn 
schilderijen. Tot op de dag van vandaag is het werk van de kunstenaar en zijn medewerkers 
te aanschouwen op verschillende plekken in Europa, maar ook ver daarbuiten… 
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IRR-detail van Joos van Cleve, grote Aanbidding van de koningen, Dresden, 
Staatliche Gemäldegalerie: Jozef (IRR: © Stichting RKD/ Van Asperen de Boer/ 
Faries, digitale montage: Leeflang).




