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7. Samenvatting 
 
Deze studie naar Joos van Cleve en zijn atelier is onderdeel van het door het NWO-
gesponsorde onderzoeksproject Antwerpse schilderkunst voor de beeldenstorm: een sociaal-
economische benadering dat plaatsvond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot op het 
moment dat het project van start ging in 2000, waren de artistieke ontwikkelingen in 
Antwerpen nooit eerder systematisch vanuit een historisch sociaal-economische oogpunt 
bestudeerd. Het project was dan ook zeer vernieuwend en beoogde de raakvlakken tussen 
het materieel-technisch onderzoek naar de veranderingen in de werkplaatspraktijken; de 
kwantitatieve analyse van archiefdocumenten met betrekking tot de markt en het gedrag 
van de cliëntèle in kaart te brengen. De drie facetten van de Antwerpse kunst waar het 
project zich op richtte; de productie, afname en verspreiding van schilderijen staan ook 
centraal in het voorliggende proefschrift en kunnen worden samengevat tot enkele 
fundamentele kernvragen: Hoe werd Joos van Cleves atelier georganiseerd; vanaf wanneer 
is er sprake van gestandaardiseerde werkplaatspraktijken; in hoeverre stemden de 
kunstenaar en zijn medewerkers hun productie af op de diverse wensen van hun lokale en 
internationale opdrachtgevers; welke marktstrategieën werden hierbij ontwikkeld; en in 
welke mate speelde de sociale positie van de schilder een doorslaggevende rol in de relatie 
tot zijn klantenkring?  
 Om antwoord te kunnen geven op deze vragen werd veelvuldig gebruik gemaakt 
van het materieel-technisch onderzoek, en de bestudering van schilderijen met 
infraroodreflectografie (IRR) in het bijzonder. Van de ruim driehonderd werken die aan 
Joos van Cleve en zijn atelier worden toegeschreven werden er 107 onderzocht met IRR 
en 50 met dendrochronologie. In het eerste hoofdstuk over het professionele leven van 
Joos van Cleve werd -naast archivalische bronnen en statistische onderzoeksmethoden- 
gebruik gemaakt van de resultaten van het materieel-technisch onderzoek; hetgeen een 
belangrijke toevoeging is op de voorgaande monografische studies over de kunstenaar van 
Ludwig von Baldass (1925), Max J. Friedländer (1934) en John Hand (1978, 2004). 
Hierdoor was het mogelijk om de oprichting en het functioneren van Joos van Cleves 
atelier in Antwerpen te analyseren. Nadat de kunstenaar van 1506 tot 1509 werkzaam was 
als assistent van Jan Joest in Kalkar, werd hij in 1511 ingeschreven als vrijmeester bij het 
Antwerpse Sint-Lucasgilde. Vijf jaar later, in 1516, werd zijn eerste leerling geregistreerd en 
in totaal nam hij vijf leerlingen op in zijn atelier. Het onderzoek naar de Liggeren wees uit 
dat een werkplaats, zoals dat Van Cleve, bestaande uit zes medewerkers (de meester en vijf 
leerlingen) in de periode 1500 – 1539 in Antwerpen als groot kan worden beschouwd. 
Bovendien was het atelier mogelijk nog omvangrijker dan kan worden aangetoond aan de 
hand van documenten, aangezien er naast leerlingen ook gezellen werkzaam waren.  
 Het onderzoek met IRR naar de schilderijen maakte het mogelijk om nieuwe 
inzichten te krijgen in de werkverdeling binnen Joos van Cleves atelier. Hoewel het 
complex is om verschillende handen actief in één werkplaats te identificeren, konden op 
basis van stilistisch en materieel-technisch aspecten schilderijen aan twee van Van Cleves 
leerlingen worden toegeschreven: ten eerste aan de zogenaamde Imitator A (mogelijk Claes 
van Brugge) en ten tweede aan Joos’ zoon, Cornelis van Cleve. De bestudering van het 
sleutelstuk met De aanbidding van de koningen in Antwerpen (Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten) van Cornelis met IRR toonde aan dat leerlingen van Joos van Cleve 
werden opgeleid om dezelfde werkwijze te hanteren als hun leermeester. Zowel de 
ondertekening als schildertechniek van Cornelis en zijn vader zijn zeer overeenkomstig.  

Hoewel het atelier in de periode van 1516 tot 1535 slechts één leerling telde, lijkt er 
rond 1535, wanneer er in een kort tijdsbestek drie leerlingen werden opgenomen, een 
omslag te hebben plaatsgevonden in de samenstelling van Joos van Cleves werkplaats. Op 
basis van het onderzoek met IRR kon worden vastgesteld dat de meester in de jaren 1516-
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1535 voornamelijk gezellen inschakelde om hem te assistenten bij de vervaardiging van zijn 
altaarstukken. Mogelijk om te kunnen voldoen aan de sterk toegenomen vraag naar 
populaire serieproducten in de jaren ‘1530, verdubbelde Joos van Cleve de bezetting van 
zijn atelier. Met als gevolg dat de werkplaats in de periode vanaf circa 1535 naar alle 
waarschijnlijkheid uit voldoende vaste medewerkers bestond en er in tegenstelling tot 
voorgaande jaren nog nauwelijks gezellen werden ingehuurd. Na het overlijden van Joos 
van Cleve in 1540/1541 nam Cornelis het atelier van zijn vader over en zette hij de 
vervaardiging van populaire composities voort.  

In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op Joos van Cleves 
atelierproductie. Evenals in het eerste hoofdstuk werd gestart met feitelijke gegevens; in dit 
geval de schilderijen die zijn gesigneerd door middel van een geïntergreerd zelfportret of 
kunstenaarsmonogram. Het onderzoek met IRR naar Joos van Cleves zelfportretten 
maakte het mogelijk om deze traditie voor de eerste keer te bestuderen vanuit het 
ontstaansproces van het schilderij. De kunstenaar bracht zijn zelfportret en het monogram 
aan op werken die werden besteld. Op basis van stilistische verschillen, de complexiteit en 
het formaat van de voorstellingen kan worden verondersteld dat hij bij al deze schilderijen 
werd bijgestaan door assistenten. Opmerkelijk is dat in ieder geval bij drie van de vier met 
IRR onderzochte werken het zelfportret niet werd voorbereid in de fase van de 
ondertekening, maar dat het gezicht over een andere gestandaardiseerde en ondertekende 
figuur werd heen geschilderd. Vandaar dat men zou kunnen vermoeden dat Joos van Cleve 
wachtte tot de altaarstukken waren voltooid om te bepalen of het resultaat van zijn 
medewerkers bevredigend was. Pas dan voegde hij zijn signatuur in de vorm van een 
monogram of zelfportret toe. Een ander fundamenteel element dat aan het licht kwam 
tijdens de bestudering van Joos van Cleves zelfportretten met IRR is het gebruik van 
dezelfde manier van ondertekenen. De ondertekende lay-out bestaat uit sierlijke 
contourlijnen voor de hoofdvormen en een uitgebreid systeem van arceringen in 
verschillende richtingen voor schaduw en volume. Aangezien de werken met een 
zelfportret op verschillende momenten van Van Cleves carrière kunnen worden gedateerd, 
kan worden vastgesteld dat de kunstenaar reeds vanaf de start in Antwerpen in 1511 een 
eigen (onder)tekenstijl had ontwikkeld, die door de jaren heen vrij constant bleef.  

Het Reinhold-altaarstuk (Warschau, Muzeum Narodowe) van 1516 bestaat uit een 
gebeeldhouwd middendeel met een dubbel paar geschilderde luiken van Joos van Cleve en 
zijn atelier. Het is voorzien van een monogram en zelfportret van de kunstenaar en is één 
van de vroegst gekende opdrachten van Van Cleve in Antwerpen. Het werd gekozen als 
uitgangspunt bij de bestudering van de complexe samenwerking tussen de meester en zijn 
assistenten. Zowel de grafische ondertekening op de binnenluiken in de zogenaamde 
‘houtsnedenconventie’ alsmede de vierenveertig kleurnotaties dienden mogelijk als richtlijn 
voor de assistenten die op deze wijze de voorstellingen eenvoudig konden inschilderen. 
Dat deze werkmethode succesvol was, blijkt uit de bestudering van andere schilderijen van 
Joos van Cleve (zoals De aanbidding van dee koningen in Detroit), waarbij de nodige assistentie 
kan worden verwacht. Hoewel het enigszins schematische karakter van de ondertekening 
en de hoeveelheid kleurnotaties lijkt af te nemen in de loop der jaren, blijven verschillende 
karakteristieken van de ondertekende lay-out in de ‘houtsnedenlook’, zoals het uitvoerige 
gebruik van arceringen, de suggestieve ‘witte’ lijnen en de handen met lange slanke vingers 
(die enkel worden aangeduid met een buitencontour), kenmerkend voor Joos van Cleves 
werkwijze. Vandaar dat de ondertekening in de houtsnedenconventie als basis kan worden 
beschouwd voor het vastleggen (en verder ontwikkelen) van een functionele 
werkplaatsroutine. Van Cleves ondertekenstijl kan worden gekarakteriseerd als vlot, 
waarbij de lay-out een gedetailleerd beeld geeft van de te schilderen compositie. Er werden 
nauwelijks wijzigingen aangebracht in de ondertekening zelf, en ook tijdens het 
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schilderproces werd bijna nooit iets veranderd ten opzichte van de eerste ondertekende 
opzet op het paneel.  

De casus met de drieluiken met De aanbidding van de koningen in Detroit en Napels 
geeft inzicht in de wijze waarop de ondertekening in de houtsnedenconventie werd 
voortgezet in in de werkplaats. Hoewel de ondertekende lay-out in beide werken naar alle 
waarschijnlijkheid een andere functie had, vertoont deze duidelijke verwantschappen. 
Bovendien kon op basis van het onderzoek met IRR worden vastgesteld dat het drieluik in 
Napels eerst werd geschilderd en dat de versie in Detroit –met het monogram- later werd 
vervaardigd, waarbij het voltooide drieluik in Napels (of een tekening hiernaar) zeer 
waarschijnlijk als model heeft gediend.  

In het derde hoofdstuk wordt aan de hand van Keulse, Baltische, lokale en 
Genuese opdrachten de invloed van de opdrachtgevers op het ontstaansproces bestudeerd. 
Ook hierbij speelt het onderzoek met IRR een fundamentele rol. De kunstenaar en zijn 
ateliermedewerkers integreerden verschillende stijlen, maar wisten desondanks een eigen 
product te creëren. Naast stijlaspecten adapteerden de kunstenaar tevens het 
paneelformaat en wellicht soms ook het werkprocedé 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 
wederom (zoals ook bij de schilderijen voorzien van een zelfportret of monogram) veel 
overeenkomsten. Daarbij kwamen tijdens het onderzoek eveneens verschillende elementen 
aan het licht, die wijzen op de specifieke eisen van de opdrachtgevers. Zo werd op het 
linkerluik van beide triptieken met De dood van Maria (Keulen, Wallraf-Richartz Museum en 
München, Alte Pinakothek) de draak en het linkerwapenschild toegevoegd. Op basis van 
andere wijzigingen die de kunstenaar op beide drieluiken doorvoerde, kon tevens worden 
vastgesteld dat de twee paar altaarluiken gelijktijdig werden gecontroleerd. Vandaar dat de 
tot dusver geldende veronderstellingen over de datering van de twee drieluiken, waarbij de 
kleine Dood van Maria in Keulen rond 1515 wordt gesitueerd en het grote altaarstuk in 
München rond 1525, konden worden genuanceerd.  

De gedetailleerde ondertekening van het Reinhold-altaarstuk dat werd besteld door 
de Reinhold-broederschap in Gdanks functioneerde behalve als richtlijn voor de 
assistenten mogelijk ook als vidimus. Een gebeeldhouwd retabel met geschilderde vleugels 
was een kostbare opdracht. Vandaar dat het aannemelijk kan worden geacht dat de 
opdrachtgevers of diens afgevaardigden inspraak hadden op het ontwerp (waarvan de 
inscriptie ‘aventmael’ in de ondertekening een duidelijke aanwijzing is) en tevens het 
ontstaansproces volgden. De verschijning van de Heilige Reinhold op het rechter 
buitenluik moet dan ook in opdracht van de Reinhold-broederschap zijn geschilderd; 
aangezien deze heilige vrijwel onbekend was in de Nederlanden. Wapenschilden zijn, zoals 
reeds is opgemerkt in verband met de twee Dood van Maria-scènes, belangrijke aspecten bij 
de vervaardiging van altaarstukken in opdracht. Des te opmerkelijker zijn de foutief 
weergegeven familiewapens op het altaarstuk met De bewening (Frankfurt, Städelsches 
Kunstinstitut) voor het Keulse raadlid Schmitgen en het San Donato-altaarstuk (Genua, 
Chiesa di San Donato) voor Stefano Raggio zijn. Ook op de triptiek met De kruisafneming 
(Edinburgh) in opdracht van Jan Perls en Digna de Herde werden de familiewapens 
gaanderweg het schilderproces gecorrigeerd. In tegenstelling tot het drieluik met De 
kruisafneming dat in Zuid-Nederlandse opdracht werd vervaardigd, werden de altaarstukken 
voor Schmitgen en Raggio (beide buitenlandse opdrachten) waarschijnlijk niet vlak voor 
aflevering gecontroleerd. Vanwege de afstand was het voor lokale opdrachtgevers 
eenvoudiger om een werk dat in hun opdracht werd vervaardigd, te komen bekijken. Het 
drieluik met De kruisiging in Napels (Museo di Capodimonte), eveneens een lokale 
opdracht, werd waarschijnlijk tussentijds gecontroleerd. In dit geval werd Joos van Cleve 
nadat de gedetailleerde ondertekening was aangebracht erop gewezen dat er een derde 
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zoon bij moest worden geplaatst. Deze zoon is enkel in het verfstadium aanwezig en 
ontbreekt volledig in de fase van de ondertekening. 

Evenals het San Donato-altaarstuk in de Chiesa di San Donato in Genua, bevindt 
het Cerezo-altaarstuk zich vandaag de dag –hetzij gedeeltelijk- op de locatie, waar het 
oorspronkelijk voor werd vervaardigd. Het werd besteld door een Genuese handelaar, die 
zich had gevestigd in Agaeta op Gran Canaria. Door het (op een onbekend moment) 
verzagen van de panelen is het oorspronkelijke formaat van het altaarstuk onbekend. Op 
basis van archiefdocumenten, het onderzoek met infrarood en de bestudering van de 
schildertechniek en huidige paneelformaten met het blote oog en loep kan worden 
verondersteld dat de vijf panelen in Agaete naar alle waarschijnlijkheid één geheel 
vormden. Daarbij bevestigt zowel de ondertekening als het verfoppervlak van het in de 
jaren ‘1530 ontstaande altaarstuk, wederom dat Joos van Cleve gedurende zijn gehele 
carriere dezelfde vergelijkbare werkwijze hanteerde. 
 Op basis van het onderzoek met IRR naar de portretten op de bestelde 
altaarstukken, kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve veel van zijn opdrachtgevers 
anders voorbereidde in de ondertekening dan de overige fictieve figuren. Mogelijk maakte 
hij van zijn opdrachtgevers eerst een tekening naar het leven op papier, die vervolgens als 
model diende. Hierbij dient men zich af te vragen of met name in het geval van de 
buitenlandse opdrachten, waarvan het Cerezo-altaarstuk in Agaete een goed voorbeeld is, 
vrouwen en kinderen werkelijk naar het leven werden geportretteerd. In het geval van de 
zoon van Antón Cerezo is dit waarschijnlijk niet het geval. De jongen vertoont veel 
overeenkomsten met de oudste zoon op het linker binnenluik van de triptiek met De 
aanbidding van de koningen in Praag, en werd dan ook ook mogelijk naar een bestaand model 
(een tekening?) geschilderd. Dit doet vermoeden dat in Joos van Cleves atelier  studies en 
tekeningen van verschillende opdrachtgevers en kinderen aanwezig moeten zijn geweest. 
Daarbij was een aantal van de geportretteerde figuren die op Van Cleves altaarstukken zijn 
vereeuwigd, reeds voor voltooiing van het werk overleden. Ook in een dergelijk geval 
moest de kunstenaar uitgaan van modeltekeningen, gelaatstrekken van de ouders, broer of 
zus of de beschrijvingen van andere familieleden. Hierbij moet echter worden opgemerkt 
dat het werkelijke aantal tekeningen dat aan de kunstenaar kan worden toegeschreven zeer 
beperkt is. 

In het vierde hoofdstuk over de serieproductie werd aan de hand van de 
bestudering van drie kopiereeksen: De Heilige Familie, Johannes en Christus als kinderen en De 
Heilige Hiëronymus het gebruik van gestandaardiseerde paneelformaten in Van Cleves atelier 
vastgesteld. 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 hiermee de afzetmarkt te vergroten. De wijze waarop de populaire 
voorstellingen werden herhaald, kon worden achterhaald op basis van het onderzoek met 
IRR. De kunstenaar en zijn atelier maakten veelvuldig gebruik van kartons om de 
productie van schilderijen te vereenvoudigen en te versnellen. Door het gebruik van een 
karton heeft de ondertekening geen specifieke kenmerken die kunnen leiden tot de 
toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar. Met andere woorden, een getraceerde of 
geponseerde ondertekening kan zowel door Joos van Cleve als door één van zijn 
medewerkers zijn vervaardigd. Bij de bestudering van het verfoppervlak van verschillende 
versies uit één kopiereeks valt een verschil in uitvoering en kwaliteit echter direct op. 
Desalniettemin lijkt het atelier van Joos van Cleve in tegenstelling tot veel en mogelijk de 
meeste andere Antwerpse werkplaatsen garant te hebben gestaan voor kwaliteitsproducten. 
Hoewel een verschil in handen aanwezig is, zijn de onderzochte werken vrij contant in 
niveau. Hieruit kan tevens op basis van stilistisch onderzoek worden geconcludeerd dat de 
kunstenaar mogelijk een vaste groep medewerkers in dienst had om deze kwaliteit te 
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kunnen waarborgen, waardoor hij zich kon onderscheiden van andere ateliers. Het hoge 
aantal van de bewaard gebleven serieproducten die kunnen worden toegeschreven aan Joos 
van Cleves atelier wijzen erop dat het een zeer belangrijk segment van de 
werkplaatsproductie was. Aan de hand van de in totaal zesentachtig werken die werden 
onderzocht met IRR en bij dit vierde hoofdstuk werden betrokken, zijn er vijfentwintig, 
bijna 30%, vervaardigd met behulp van een karton. Mogelijk is dit percentage ook van 
toepassing op de groep van ruim driehonderd schilderijen, die aan Joos van Cleve en zijn 
werkplaats worden toegeschreven. Het aantal werken per categorie (scènes uit Nieuwe 
Testament, devotiestukken etc.) van de met IRR onderzochte groep schilderijen komt 
immers overeen met de groep van ruim driehonderd stukken. Anders geformuleerd, het is 
aannemelijk dat circa 30% van al het werk dat is toegeschreven aan de kunstenaar en zijn 
medewerkers werd vervaardigd met behulp van mechanische hulpmiddelen. 

Het vijfde hoofdstuk richt zich op de chronologie van schilderijen uit Joos van 
Cleves atelier. De kunsthistorische argumentaties zijn vergeleken met de resultaten van de 
dendrochronologische analyses, die door Peter Klein zijn uitgevoerd. Tot dusver was met 
uitzondering van een groot aantal panelen uit het oeuvre van Hans Holbein en Gerard 
David geen enkele andere groep van zestiende-eeuwse schilderijen toegeschreven aan één 
kunstenaar of atelier systematisch onderzocht met dendrochronologie. Hierdoor was een 
vaste dendrochronologische formule voor de vroeg-zestiende eeuw niet voorhanden. 
Doordat Joos van Cleve en zijn medewerkers zowel stijl als compositie adapteerden aan 
een desbetreffende opdracht, is het zeer complex om een stilistische ontwikkeling binnen 
het oeuvre van Van Cleve vast te stellen. Hierdoor lopen kunsthistorische dateringen op 
basis van stilistische en compositorische elementen van specifieke werken uit het atelier 
van Joos van Cleve sterk uiteen. Schilderijen 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 Joos van Cleves oeuvre 
van meer dan driehonderd toegeschreven werken zijn dit er slechts dertien. Ook 
historische gegevens kunnen bijdragen aan het bepalen van een mogelijke ontstaansdatum. 
Het onderzoek met dendrochronologie kan in veel gevallen een mogelijkheid bieden 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, gold 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 (spinthout), opslag en transport zeer bruikbaar. Ook voor het 
overgrote deel van de andere werken in de bestudeerde groep gaf de formule een 
aannemelijk ontstaansdatum. 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. 
 Tot slot kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve op basis van zijn zeer diverse 
en marktgerichte oeuvre kan 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, bood dit onderzoek de 
mogelijkheid om een groot aantal facetten van de Antwerpse schilderijenproductie te 
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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 werkplaatsen in de periode 1500-
1539 een groot atelier. Hoewel deze aspecten niet direct 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 in de Scheldestad werkzame kunstenaars. Hierdoor biedt deze studie naar de 
schilder en zijn atelier belangrijke informatie op het gebied van overkoepelde Antwerpse 
werkplaatspraktijken.  

 




