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Digitale IRR-montage van Joos van Cleve, De geboorte van Christus, particuliere 
collectie (Italië): de ezel en os (IRR: Leeflang/ Galassi, digitale montage: Leeflang). 
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Bijlage 1. Lijst van onderzochte werken  
Inleiding en verklaring van gebruikte afkortingen 

 
Zoals reeds in de inleiding van dit proefschrift is opgemerkt, bleek het onmogelijk om 
binnen zeven jaar alle schilderijen die zijn onderzocht met IRR en in verband worden 
gebracht met Joos van Cleve en zijn atelier uitvoerig te behandelen in vijf hoofdstukken.678 
Om toch een beeld te geven van het zeer omvangrijke onderzoek dat heeft plaatsgevonden, 
zijn alle werken uit de Joos van Cleve-groep die tijdens het project Antwerpse Schilderkunst 
voor de Beeldenstorm: een sociaal-economische benadering (ook wel het Antwerpen-Project 
genoemd) werden bestudeerd in deze bijlage opgenomen. Daarbij zijn ook verwijzingen 
naar het technische onderzoek van andere onderzoekers naar de schilderijen van Joos van 
Cleve en zijn werkplaatsassistenten, zoals infraroodfoto’s, röntgenopnames en 
verfmonsters voor zover bekend onderdeel van deze lijst. 

Desalniettemin moet worden benadrukt dat deze lijst van onderzochte werken geen 
catalogus is. Vandaar dat beschrijvingen van de composities, informatie over de herkomst 
en een volledige bibliografie ontbreken.679 Naast de basisgegevens, zoals verblijfplaats, 
inventarisnummer en afmetingen, is echter een korte beschrijving van de ondertekening en 
doordringbaarheid van de verflagen opgenomen. In een enkel geval zijn tevens andere 
gegevens toegevoegd, zoals onder meer het aantal planken waaruit de drager bestaat. Ook 
worden de gebruikte IRR-apparatuur, de verantwoordelijke onderzoekers, datum van het 
onderzoek, de gemaakte IRR-opnamen (en montages) en de eventueel verschenen 
publicaties die het IRR-materiaal van het desbetreffende schilderij behandelen, genoemd. 
De bijlage biedt dan ook een voor zover mogelijk volledig overzicht van al het beschikbare 
onderzoeksmateriaal (inclusief de verblijfplaats ervan) voor schilderijen, die in verband 
wordt gebracht met Joos van Cleve en zijn atelier. Hiermee is deze lijst tevens van belang 
voor toekomstige onderzoekers.  
 
De onderzochte werken zijn als volgt ingedeeld: het eerste deel bestaat uit altaarstukken of 
gedeelten hiervan; het tweede uit devotiepanelen en kopiereeksen; het derde uit 
(vorsten)portretten; het vierde uit twee tekeningen en het vijfde onderdeel behandelt 
schilderijen die verband houden met Cornelis van Cleve. Per categorie zijn de schilderijen 
gerangschikt op basis van composities, zoals De aanbidding van de koningen, De kruisiging en 
De Heilige Familie. De afzonderlijke groepen zijn vervolgens ingedeeld op alfabetische 
volgorde van verblijfplaats. De lijst wordt tevens vooraf gegaan door een index, waardoor 
individuele stukken eenvoudig zijn terug te vinden. 

De catalogusnummers per schilderij bestaan uit de volgende onderdelen: de 
basisgegevens start met de verantwoordelijke kunstenaar, waarbij het werk wordt 
gecatalogiseerd alszijnde ‘Groep Joos van Cleve’, een werk dat in verband wordt gebracht 
met Joos van Cleve (dit kan zowel een schilderij zijn dat in het atelier tot stand kwam als 
daarbuiten); ‘Joos van Cleve’, een (grotendeels) eigenhandig werk; ‘Joos van Cleve en 
atelier’, een schilderij van de meester in samenwerking met één of meerdere 
werkplaatsassistenten; ‘atelier’, een werk vervaardigd door een ateliermedewerker van Joos 
van Cleve, zonder de medewerking van de meester, of ‘buiten het atelier’, dit kan zowel een 
schilderij zijn dat door een tijdgenoot als navolger van Joos van Cleve werd geschilderd. 
Met ‘Cornelis van Cleve’, worden de werken bedoeld die in verband worden gebracht met 
Cornelis van Cleve. Hierbij wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen de meester en 

                                                           

678 Deze lijst van onderzochte werken had nooit deze vorm kunnen krijgen zonder de eindeloze 
inspanningen van Elwin Koster. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar voor al zijn hulp. 
679 Deze informatie en tevens  inscripties en tentoonstellingen zijn terug te vinden in het 
catalogusgedeelte van de monografie van John Hand (2004).   
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zijn assistenten, aangezien het oeuvre van Cornelis nog verder onderzoek vereist. 
Vervolgens zijn de titel van het kunstwerk, met indien bekend het jaar van ontstaan (enkel 
de feitelijke datering, met andere woorden, een datering op het schilderij of de lijst, of een 
ontstaansjaar bekend uit documenten), de verblijfplaats (plaats, collectie) en het 
inventarisnummer opgenomen. Daaropvolgend staat, indien dit het geval is, of er 
dendrochronologisch onderzoek is uitgevoerd, waarbij wordt verwezen naar tabel 7 van 
hoofdstuk 5; de informatie over de drager (paneel, doek of papier); het formaat (bijv. 
rechthoekig staand, drieluik, veelluik) en de afmetingen (in centimeters met één cijfer achter 
de komma). Tot slot wordt het catalogusnummer van Hands monografie over Joos van 
Cleve vermeld, waardoor ook overige (en in deze lijst ontbrekende) gegevens zoals 
literatuur en herkomst eenvoudig kunnen worden nagezocht.680 Hands catalogus omvat 
meer dan 370 schilderijen. De auteur behandelt in het eerste gedeelte, catalogusnummers 1-
100, de werken die volgens hem hoogstwaarschijnlijk als autograaf kunnen worden 
beschouwd. De schilderijen aangeduid met een enkel getal zonder toevoeging van een extra 
nummer zijn de eigenhandige stukken (bijv. 14) en werken voorzien van een meervoudige 
cijfercombinatie (bijv. 14.8) zijn werkplaatsvarianten en kopieën. Zijn tweede gedeelte, 
catalogusnummers 100-121, bestaat uit werken waarvan de toeschrijving volgens de auteur 
twijfelachtig is, en schilderijen die enkel bekend zijn door versies, die zijn vervaardigd door 
ateliermedewerkers of op basis van latere kopieën. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de 
compositie met Maria en Kind met kersen.681  Indien een werk niet in het catalogusgedeelte 
van Hand is opgenomen, wordt dit in de lijst aangeduid met ‘niet bij Hand 2004’.  

De volgende catagorie (aangeduid met ‘Onderzoek’) behandelt de beschikbare 
onderzoeksgegevens: ten eerste de studie naar de ondertekening. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen IR en IRR.682 Tevens maakt de lijst melding van de 
verantwoordelijke onderzoeker, gebruikte apparatuur, opnamen en verblijfplaats van deze 
opnamen. Indien er sprake is van IRR-filmnegatieven, zijn deze voorzien van 
identiteitsnummers, zoals bijvoorbeeld MF 1451: 17. Deze zijn onder het kopje ‘opnamen’ 
opgenomen en kunnen als volgt worden verklaard. MF staat voor Molly Faries, 1451 voor 
het filmnummer en 17 voor het negatiefnummer. Negatiefnummers voorzien van ML10: 
17, staan voor Micha Leeflang (ML), 10 voor het filmnummer en 17 voor 
negatiefnummer.683 Deze informatie wordt gevolgd door vermelding van het overige 
beeldmateriaal (over het algemeen zijn dit kleinbeelddia’s die werden gemaakt tijdens het 
Antwerpen-Project, maar ook zwartwitfoto’s van onder meer Molly Faries) en een korte 
omschrijving van de belangrijkste elementen van de ondertekening, zoals het gebruik van 
een droog of een vloeibaar materiaal; of de ondertekening uit contouren en arceringen 
bestaat en; of de tekenwijze typerend is voor Joos van Cleve. Ook het gebruik van een 
karton, eventueel aanwezige kleurnotaties of wijzigingen en de doordringbaarheid van 

                                                           

680 Deze verwijzing naar Hand staat niet onder het kopje literatuur, aangezien deze catagorie 
publicaties behandelt, waarin het technische onderzoek is opgenomen. In Hand 2004 is dit vaak 
niet het geval.   
681 De concordantie van catalogusnummers in een apart gedeelte aan het einde van Hands 
monografie geeft verwijzingen naar de catalogusnummers van Baldass en Friedländer. 
682 Met infrarode stralen (IR), die behoren tot het elektromagnetisch spectrum dat onzichtbaar is 
voor het menselijk oog, kan het spectrum tussen 700 en 900 nanometers worden bereikt en het 
onderzoek met IRR heeft een doordringbaarheid (van circa 700) tot 2000 nanometers. 
683 Deze negatieven bevinden zich in het archief van de auteur (en worden eind 2007 overgedragen 
aan het RKD). Cd-roms met de gescande negatieven bevinden zich in het archief van het RKD 
(onder Antwerpen-Project), zijn geclassificeerd onder onderzoeksdatum en verblijfplaats van 
kunstwerk. Cd-rom’s met digitale opnames van de RuG- en SRAL-camera bevinden zich eveneens 
in het RKD.        
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pigmenten zijn opgenomen in de beschrijving.684 Indien is vermeld dat een bepaalde kleur 
grijs of donker registreert, wordt hiermee bedoeld dat deze kleur slechts gedeeltelijk 
doordringbaar is. Vervolgens worden de overige onderzoeksmethoden genoemd. Indien 
een schilderij werd bekeken met het blote oog, loep, stereomicroscoop (zie verder) en/of 
ultravioletlicht (UV) of als er UV-, röntgenopnames of verfmonsters (met de 
verantwoordelijke onderzoeker, datum en verblijfplaats van onderzoeksresultaten) 
aanwezig zijn, is dit eveneens opgenomen.  

Onder het kopje ‘Literatuur’ staan artikelen die het technische onderzoeksmateriaal 
behandelen. Als er afbeeldingen van de ondertekening zijn opgenomen, worden deze 
genoemd met afbeeldingnummer. Tot slot staan bij ‘overige opmerkingen’ onder meer 
gegevens over de plaats waar een werk werd onderzocht (indien dit niet op de eigenlijke 
verblijfplaats van het stuk is) en in sommige gevallen het aantal planken waaruit de drager 
werd vervaardigd.  
 
Behalve IRR-opnames, zowel in de vorm van zwartwitnegatieven als digitaal op CD-rom, 
die tijdens het Antwerpen-Project zijn verkregen, bevat het onderzoeksmateriaal tevens 
zeer uitvoerige scanverslagen, onderzoeksrapporten en over het algemeen ook een groot 
aantal kleinbeeldia’s en zwartwitfoto’s. Dit materiaal heeft Molly Faries in 2005 
overgedragen aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den 
Haag.685 Zowel de originelen negatieven (en vaak ook handmontages) als de gescande 
opnames zijn bij het RKD gecatalogiseerd onder zogenaamde kunstwerknummers. Deze 
nummers zijn in de bijlage opgenomen onder het kopje ‘opnamen’ van het IRR-materiaal 
(aan het einde). Alle schilderijen die tijdens het Antwerpen-Project zijn bestudeerd met 
IRR, werden tevens met het blote oog en een loep bekeken. Indien een schilderij voor 
aanvang van het project werd onderzocht met IRR en op een later moment door mij werd 
bestudeerd met het blote oog, loep en/ of stereomicroscoop, staat dit vermeld in de lijst als 
seperaat onderzoek. Ook wanneer een schilderij dat tijdens het Antwerpen-Project werd 
bestudeerd met IRR, maar op een later moment nogmaals met het blote oog als follow-up 
onderzoek werd bekeken, is dit opgenomen.     

Aangezien het onderzoek met (infrarood en) IRR naar het werk van Joos van Cleve en 
zijn atelier werd uitgevoerd met verschillende types IRR-apparatuur van verscheidene 
instanties, volgen hieronder de specificaties van de gebruikte afkortingen (in volgorde van 
meest gebruikte apparatuur/ afkortingen):  

 
- IU (IRR): De apparatuur van Molly Faries van de Indiana University, Bloomington 

bestaat uit een Grundig 70 H televisie cameraset met 875 lijnen uitgerust met een 
Hamamatsu N 214 infrarood vidicon, een TV Macromar 1:2.8/36 mm lens en een 
Kodak 87 A filter met een Grundig BG 12 monitor. Documentatie vond plaats met een 
Canon A-1 35 mm camera, met 50 mm Macrolens en Kodak Plus X film.   

- RuG (IRR): De apparatuur van de Universiteit van Groningen bestaat uit een 
Mitsubishi IR-M700 focal plane array camera met platinum silicide (een PtSi-FPA 801 x 
512 pixel detector en RS 170 of CCIR625 video-output), uitgerust met een Nikor f 3.5, 
55 mm lens. De camera was aangesloten op een framegrabber (Arte en Artist, Art 
Innovation, b.v). 

                                                           
684 De toepassing van een karton kan zijn aangetoond op basis van het onderzoek met IRR (in dit 
geval staat de informatie bij ‘Ondertekening’) of aan de hand van traceringen, waarbij gebruik werd 
gemaakt van computer-overlays of traceringen op mylar van het schilderij, röntgenopnames of 
foto’s op schaal (in dit geval vermeld onder ‘overige opmerkingen’).  
685 Molly Faries heeft tevens het zeer uitgebreide onderzoeksmateriaal van alle andere kunstenaars 
die zij heeft bestudeerd met IRR overgedragen aan het RKD. Daarbij is het RKD ook in het bezit 
van het omvangrijke IRR-archief van Prof. Dr. Van Asperen de Boer. 
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- MMA (IRR): De apparatuur van de Metropolitanm Museum of Art bestaat uit een 
Hamamatsu camera (C-2741-03) met een IR Vidicon N260606. Camera is voorzien van 
een Nikon Nikkor 55 mm macrolens. Fotografische opnames van de monitor.  

- UG (IRR): De apparatuur van Maria C. Galassi van de Università di Genova bestaat uit 
een  Hamamatsu camera (C-2741-03-A) met IR Vidicon N260606. Camera is voorzien 
van een Nikon Nikkor 55 mm macrolens, een Heliopan RG 1000 filter (52 mm DIA, 
780 nm of 830 nm) met een Hamamatsu C 2400 controlbox en een Sony 12 inch 
monitor. Documentatie vond plaats met een Canon A-1 35 mm camera (opnames van 
de monitor) met 50 mm Macrolens en Kodak Plus X film.   

- RKD (IRR): De apparatuur van het RKD bestaat uit een Hamamatsu C 2400-07 met 
een N2606 IR vidicon, een Nikon Micro-Nikkor 1:2.8/ 55 mm lens, een Heliopan RG 
850 (of RG 1000) filter, met een Lucius & Baer VM 1710 monitor (625 lijnen). Digitale 
documentatie met Meteor RCB framegrabber, 768 x 574 pixels, colorvision toolkit 
(Visualbasics).  

- SLM (IRR): De apparatuur van het Suermondt-Ludwig Museum in Aken bestaat uit 
een Hamamatsu camera (220 V, 80 VA) met een Micro Nikon Nikkor 55 mm lens en 
een Heliopan (52 x 0,75) filter, met een Hitachi monitor (VM 1221E, 220 V, ~50 Hz, 
32 W).  

- MAP (IRR): Apparatuur gebruikt door de Alte Pinakothek in München (van het 
Doerner Institut) bestaat uit Hamamatsu N 214 infrarood vidicon met een N2606 IR 
vidicon, een Nikon Micro-Nikkor 1:2.8/ 55 mm lens. Documentatie vond plaats met 
een Canon A-1 35 mm camera (opnames van de monitor) met 50 mm Macrolens en 
Kodak Plus X film.   

- SRAL (IRR): De apparatuur van de Stichting Restauratie Atelier Maastricht bestaat uit 
een Hamamatsu videocamera, Vidicon type no. N2606-06, Serie no. HR-2649 met een 
Nikon micro nikkor 1:2,8/35 mm lens, een Heliopan infrarood filter 110, ES 52 en een 
Panasonic WV-BM 1400 videomonitor. De camera was aangesloten op een computer 
via een framegrabber, waar gebruikt werd gemaakt van het programma SM Camera (© 
1993, Fast Multimedia AG, version 1.1) voor het opslaan van de opnames.  

- WRM (IR): MUSIS 700 camera met digitale CCD-sensor met 1024 x 768 resolutie en 
een bereik van 320 tot 1150 nm, waarbij de keuze kan worden gemaakt tussen twee 
bereikbare gebieden van 700 tot 950 nm en van 950 tot 1150 nm.  

 
Analoge opnames die zijn gemaakt met de IU-, SLM- en UG-apparatuur zijn gescand met 
een Kodak Professional RFS 2035 Film Scanner en digitaal opgeslagen in Adobe 
Photoshop 5.0. Opnames van MAP zijn afgedrukt als foto’s, die vervolgens zijn gescand 
(op een HP scanjet 3970) en gemonteerd. Alle montages zijn gemaakt door Micha Leeflang 
in de volgende programma’s: Adobe Photoshop 5.0, Vips 6.7 (Linux) en PanaVue Image 
Asssembler  (tm Version 2.07 © 1996-2001 PanaVue Canada). 
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Index Bijlage 1. Lijst van onderzochte werken 
 
Altaarstukken:  
Adam en Eva    Parijs      1 
Dood van Maria    Keulen      2 
     München     3 
Reinhold-altaarstuk   Warschau     4 
De geboorte van Christus   Particuliere collectie, Italië   5 
     Wenen      6 
De aanbidding van de koningen  Berlijn      7 

Brussel (kopie naar kleine Aanbidding) 8 
Detroit      9 
Dresden (grote en kleine Aanbidding)  10 

     Genua (San Donato-altaarstuk)  11 
Italiaanse particulier bezit (kopie naar grote 
Aanbidding)     12 
Londen     13 
Madrid      14 
Milwaukee     15 
Napels      16 
Particuliere collectie (Italië)   17 
Praag      18 

De kruisiging    Boston      19 
München     20 
Napels      21 
New York     22 

     Particuliere collectie (voormaling  
Sotheby’s New York)    23 
Philadelphia     24 

De kruisafneming   Edinburgh     25 
Philadelphia     26 

De bewening    Frankfurt     27 
Parijs (Santa Maria della Pace-altaarstuk) 28 

Getroonde Maria en Kind   Agaeta (Cerezo-altaarstuk)   29 
Particuliere collectie (voormalig Koller) 30 

     Wenen      31 
Johannes op Patmos   Ann Arbor     32 
De annunciatie    New York     33 
Het laatste oordeel   New York     34 
Het laatste avondmaal Particuliere collectie, Italië (kopie naar  

predella Santa Maria della Pace-altaarstuk) 35 
Stigmata van de Heilige Franciscus  San Francisco     36 
 
Devotiepanelen (en kopiereeksen): 
Christus staand op globe   Madrid      37 
Rust tijdens de vlucht naar Egypte  Brussel      38 
     München     39 
Heilige Familie    Aken       40 
     Chicago     41 
     Gent       42 

Helsinki     43 
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     Houston     44 
Londen      45 
New York 3 x     46-48 
Particuliere collectie (Italië)   49 

     Sint-Petersburg    50 
     Wenen      51 
Maria en Kind    Kansas      52 

Madrid, Museo del Prado   53 
     Madrid, Theotokópoulos (variant naar  

Linsky-Madonna)    54 
     New York (Linsky-Madonna)   55 
     Saint Louis     56 
     Wenen      57 
Maria en Kind met anjer   Cincinatti     58 
     Kansas      59 
Maria met slapend Kind   Aken      60 
     Budapest     61 
     Indianapolis     62 
     Particuliere collectie    63 
     Praag      64 
Maria en Kind met vijg   Brussel      65 
     Genua      66 
Maria en Kind met peer   Frankfurt     67 
Maria en Kind met Joachim en Anna Brussel      68 
     Parijs, Musée des Art Décoratifs  69 
     Parijs, Musée d' Histoire de la Médédine 70 
     Particuliere collectie    71 
     Poznan      72 
Maria en Kind met de Heilige Bernardus Brussel      73 
     Parijs      74 
Maria en Kind met dominicaanse monnik Parijs      75 
Christus als tuinman   Aken      76  
Maria en Kind met kersen   Aken      77 
     Antwerpen     78 
     Glasgow     79 
     New York     80 
     Oldenburg     81 
(Aan Kersenmadonna gerelateerde 
compositie met Maria en Kind)  Antwerpen     82 
     Warschau     83 
Christus en Johannes de Doper  
als kinderen     Brussel      84 
     Chicago     85 
     Den Haag     86 
     Palermo     87 
     Particuliere collectie    88 

Verblijfplaats onbekend   89 
Weimar     90 

     Wenen      91 
 
Heilige Hiëronymus in landschap  Oldenburg     92 
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Heilige Hiëronymus in studievertrek Brussel      93 
     Cambridge     94 
     Escorial     95 
     Genua      96 
     Maastricht     97 
     Madrid      98 
     Particuliere collectie     99 
     Princeton     100 
     Rotterdam     101 
Boetvaardige Hiëronymus    Brussel      102 
     Genua      103 
     Princeton     104 
Lucretia     San Francisco     105 
     Wenen      106 
Salvator Mundi    Madrid (2 x)            107-108 

Parijs      109 
Mater Dolorosa    Genua      110 
     Lissabon     111 
     Minneapolis     112 
Liggend Christuskind   Antwerpen     113 
 
(Vorsten)portretten:  
Zelfportret    Madrid      114 
Joris Vezeleer    Amsterdam     115 
     Washington (met Margaretha Boghe)  116 
Stefano Raggio    Genua      117 
Portretparen    Enschede     118 

Florence     119 
Particulier bezit     120 
Toledo      121 

Anonieme mansportretten   Boston      122 
     Den Haag     123 
     Madrid      124 
     Parijs      125 
     Philadelphia     126 
     San Francisco     127 
Anoniem vrouwportret    Antwerpen     128 
 
Maximiliaan     Amsterdam     129 
     Brussel      130 
     Madrid      131 
     Wenen      132 
Frans I     Cincinatti      133 
     New York      134 

Philadelphia     135 
Saint Louis     136 

     San Francisco     137 
Warschau     138 

Eleonora    Lissabon     139 
Wenen      140 
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Tekeningen: 
De aanbidding van de koningen  Amsterdam     141 
De onthoofding van de Heilige Dorothea Amsterdam     142 
 
Cornelis van Cleve: 
De aanbidding van de koningen  Antwerpen     143 
Maria en Kind    Cambridge     144 
De besnijdenis van Christus  Madrid      145 
Maria en Kind    Madrid      146 
De aanbidding van de herders  München     147 
De aanbidding van de koningen  München     148 
Maria en Kind     München (afgeleid van Maria en Kind  

met kersen)     149 
De aanbidding van de koningen  Wenen      150 
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(DELEN VAN) ALTAARSTUKKEN EN DRIELUIKEN 

1. Adam en Eva, 1507 
Joos van Cleve, Adam en Eva, 1507, Parijs, Musée du Louvre, RF 840, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand (twee luiken, rondboog): linkerluik met Adam 59,8 x 20,5 cm; rechterluik met 
Eva 60,0 x 20,2 cm. Hand 2004, cat. 1, fig. 6. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door het Musée du Louvre, voor 1991.  
IR: Onderzocht door het Musée du Louvre, voor 1991.  
Röntgen: Onderzocht door het Musée du Louvre, voor 1991.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002. Ondertekening: Met het blote 
oog zijn enkele contourlijnen zichtbaar in de naakte lichamen van Adam en Eva. De linkerschouder 
van Adam was wellicht lager voorbereid, evenals zijn ogen.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 16 (korte omschrijving van het technische onderzoek, geen 
afbeeldingen). 

 
2. Dood van Maria (Kleine Dood van Maria), 1515 
Joos van Cleve, Dood van Maria (Kleine Dood van Maria), 1515, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, 
WRM 430, olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 65,0 x 125,5 cm; zijpanelen (elk) 66,8 x 59,0 
cm. Hand 2004, cat. 7, fig. 15. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 17 augustus 1987. Apparatuur: IU. Ondertekening: Er werd 
tijdens het vluchtige scannen op 17 augustus 1987 geen ondertekening opgemerkt.  
IR: Onderzocht door Leeflang, Saint-Georg, 20 oktober 2003. Apparatuur: WRM. Opnamen: 
Hoofd van de Heilige Joris; gezicht van Nicasius Hackeney; detail met de vlag; beide hoofden van 
de vrouwelijke heiligen op het rechterluik; gezicht van Sibille; hoofd van apostel aan de linkerkant 
op het middenpaneel; schaaltje op middenpaneel; detail van het rode laken over het bed van de 
Maagd; kleurnotatie voor rood; detail van de buik van de Heilige Sebastiaan op de buitenluiken 
(digitaal Leeflang, Saint-Georg). Digitale opnames en montages in het archief van het museum, 
eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2381. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening 
is niet of nauwelijks zichtbaar te maken met IRR en infrarood (zie hoofdstuk 3). Met name in de 
zijpanelen en buitenluiken is de ondertekening beter waarneembaar met het blote oog dan met de 
camera. De ondertekening is met infrarood het beste te registeren in de vlag op het 
linkerbinnenluik. Op het middenpaneel kwam wel een kleurnotatie aan het licht, in het rode gewaad 
van de man in profiel (de letter ‘r’). Het witte kussen op het bed van de Maagd, registeert grijs (met 
andere woorden: is minder goed doordringbaar) en is mogelijk gemengd of ondergemodelleerd met 
zwart of grijs.  
Overige opmerkingen: Op het middenpaneel is het monogram van de kunstenaar en het 
wapenschild van het Antwerpse Sint-Lucasgilde aangebracht. Het drieluik werd besteld door de 
gebroeders Hackeney. In het roze gewaad van de Heilige Goedele, zijn enkele vingerafdrukken, 
mogelijk van de kunstenaar, aanwezig.  

 
3. Dood van Maria (Grote Dood van Maria) 
Joos van Cleve, Dood van Maria (Grote Dood van Maria), München, Alte Pinakothek, WAF 150, 151, 
152, olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 132,0 x 154,0 cm; zijpanelen (elk) 132,0 x 73,0 cm. 
Hand 2004, cat. 47, fig. 68. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Schawe, 2002. Apparatuur: MAP. Opnamen: Hand van apostel (MAP 
2002-292-13); kleurnotatie voor rood (MAP 2002-495-16); veranderd gezicht van apostel in het 
schaduwgedeelte van de voorstelling (MAP 2002-495-14); handen van de Maagd (MAP 2002-494-
27, 29); apostel gezien op de rug (MAP 2002-495-18, 20, 22); detail van het laken op het bed (MAP 
2002-494-35); kleurnotatie in hoed van man aan linkerkant (MAP 2002-494-12); blote voet van de 
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apostel op de voorgrond (MAP 2002-494-28); gezicht van de Heilige Goedele (MAP 2002-494-1); 
gezicht van Petrus (MAP 2002-495-26); handen van Nicasius (MAP 2002-494-14); kruis (MAP 
2002-494-24); rozenkrans op het bed (MAP 2002-495-2, 4); vlag (MAP 2002-494-17, 19); 
kleurnotaties (MAP 2002-495, 31, 10); drakenkop (MAP 2002-494-21). Originele negatieven en 
afdrukken in het museum, afdrukken van de opnames (en gedigitaleerde opnames en montages) in 
eigen collectie. Ondertekening: Voor het middenpaneel combineerde de kunstenaar een droog en 
een vloeibaar ondertekenmateriaal. De figuren, hoofdzakelijk in een vloeibaar medium, zijn 
voorbereid met contourlijnen en arceringen, en vertonen alle karakteristieken van een door Joos 
van Cleve ondertekend schilderij. In de plooien van de rode deken bracht de kunstenaar 
contourlijnen aan, die soms eindigen in een oogje, met daarnaast zeer korte gebogen arceringen om 
de bolling van de plooi aan te duiden. De apostel met gevouwen handen werd heel schetsmatig 
voorbereid met een grove contourlijn voor de vorm van het hoofd en twee boogjes voor de ogen. 
De handen zijn enkel aangeduid met twee ovalen (geen indicaties voor vingers). In verf werd de lay-
out van deze figuur niet exact gevolgd, en werd de apostel lager geschilderd dan dat hij was gepland. 
Ook het kruis in de handen van de apostel in het midden, gekleed in een wit gewaad, was hoger 
voorbereid in de ondertekening, dan dat uiteindelijk werd gerealiseerd in verf. De 
achtergrondelementen zijn voorbereid met een droog materiaal. De volgende kleurnotaties werden 
op het middenpaneel geregistreerd: een ‘r’ voor het rode hoedje van de figuur in profiel, geheel 
links. In dezelfde figuur een ‘r’ in de mouw en een derde ‘r’ in de rode kraag van de apostel met de 
kelk, links van de apostel in het wit (gezien op de rug). Zeer opmerkelijk is dat de ondertekening 
van de zijpanelen zichtbaar is met het blote oog, maar niet in IRR (zie voor interpretatie: hoofdstuk 
3).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeeldia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Evenals het kleine drieluik met De dood van Maria in Keulen werd dit werk 
besteld door Keulse gebroeders, Georg en Nicasius Hackeney.  

 
4. Reinhold-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, Reinhold-altaarstuk, 1516 (gebaseerd op latere documenten), Warschau, 
Museum Narodowe, 185.007, olieverf op paneel. Veelluik: gesneden middendeel 194,0 x 158,0 cm; 
luiken (elk) 194,0 x 79,0 cm; predella 61,0 x 155,0 cm. Hand 2004, cat. 8, fig. 21-26. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Faries, Van den Brink, Jansen, Meuwissen, 17-20 april 2001. 
Apparatuur: IU. Opnamen: Kruisdraging: op een kleine strook aan de onder- en bovenzijde na 
werd het gehele paneel gedocumenteerd (IRR MF 1495, 23-1499, 04). Ecce Homo: hoofd, schouders 
en rechterhand van de soldaat op de voorgrond; wijzende soldaat aan de linkerzijde van de 
compositie; Christus en de soldaten aan weerzijden van hem; twee figuren links in de raamopening 
en gedeelte van de gewijzigde lans; staande figuur in het rood aan de rechterzijde van de compositie; 
hoofd van de man aan de rechterkant in het groen (IRR MF 1501, 05-1503, 16). Christus voor Pilatus: 
blok met Pilatus, de mannen links en rechts van hem en de schenker; hoofd van Christus en de 
soldaten achter hem, inclusief de veranderde architectuur in de achtergrond; staande man in het 
rood (IRR MF 1499, 06-1501, 04). Het laatste avondmaal: tafelpoot; Christus en Johannes; Petrus’ 
hoofd; Judas; drie apostels aan de linkerzijde van de compositie; voet van de rugfiguur 
(rechtsmidden); inscriptie (aventmael); kleurnotaties (IRR MF 1505, 35-1509, 24). Christus op de 
olijfberg: gezicht van Petrus; figuur van Johannes en Christus; de engel; achtergrond met soldaten; 
kleurnotaties (IRR MF 1505, 25-1511, 24). Presentatie in de tempel: drie vrouwen aan de linkerzijde (zie 
tevens afbeelding op omslag); Maria en Kind; priester; Jozef; twee achtergrondfiguren (inclusief 
gedeelte van het gordijn); deel van venster; man met tulband aan rechterzijde van de compositie 
(IRR MF 1511, 25-1514, 26). Extra close-up opnames van De presentatie in de tempel (IRR MF 1517, 
09-1517, 19). Doop van Christus: Johannes en Christus; de engel en gedeelte van de boom; gras naast 
de knie van Johannes; onderbenen van Christus; God de Vader; de duif en de gebroken takken, die 
niet zijn uitgevoerd in verf (IRR MF 1514, 27-1516, 37). Kruisiging: soldaten aan rechterkant; 
linkerhand van Christus; gezicht van Christus; Johannes en Maria; kleurnotaties; Magdalena (IRR 
MF 1494, 02- 1495, 12). Reinhold: gezicht; lederen heft van het zwaard; kraag (IRR MF 1505, 02-33). 
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Johannes de Doper: detail van de kop van het schaap; hoofd Johannes; boek in linkerhand; rechterpols 
en hand; gedeelte van de benen (IRR MF 1503, 17-1505, 25). Origineel en gedigitaliseerd materiaal 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1740. Gedigitaliseerde 
opnames en montages eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht van elke compositie en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Gedigitaliseerde kleinbeelddia’s in eigen collectie, onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD en collectie Van den Brink. Detaildia’s van het gebeeldhouwde middendeel 
in eigen collectie en collectie Ria de Boodt, Antwerpen. Ondertekening: De binnenluiken zijn 
voorbereid met een zeer gedetailleerde ondertekening in de houtsnedenconventie, die werd 
aangebracht met een vloeibaar medium en een penseel. De ondertekening op deze panelen vertoont 
veel overeenkomsten met de houtsneden van Dürer en de geschilderde luiken van retabels 
toegeschreven aan de zogeheten Antwerpse Maniëristen (zie hoofdstuk 2-3). Er werden 44 
kleurnotaties op de binnenluiken geregistreerd. Op De kruisdraging negen: een ‘r’ (rood) in het 
blauwe (!) gewaad van de Maagd; een ‘b’ (blauw) in de man naast Maria (gekleed in blauw); een ‘r’ 
voor de man op het paard, geheel links; een ‘g’ in de gele mantel van de man op het bruine paard; 
een ‘g’ in de man, gekleed in rood (!), met de ladder; een ‘p’ (purper) in de knie van Christus; een ‘r’ 
in het rode gewaad van de man met het touw en een ‘ge’ of ‘ga’ (geel) in de gele omslag over de 
schouders van de man aan de rechterkant. In de Ecce Homo vijf: een ‘r’ voor het rode gewaad van de 
man naast Christus; in de mouw van de gebarende figuur links een ‘p’ voor purper; in dezelfde 
figuur een ‘gl’ voor geel op zijn rug en een ‘gr’ voor groen op zijn been en een ‘r’ voor de figuur 
geheel rechts, gezien op de rug. Drie in Christus voor Pilatus: een ‘r’ in de knie van Pilatus; een ‘p’ in 
mantel van Christus en een ‘r’ in de figuur in het rood, rechts. Tien kleurnotaties in Het laatste 
avondmaal: een ‘r’ in de rode omslagdoek van figuur links; een ‘g’ in het groene gewaad van de man 
in profiel, uiterst links; een ‘r’ in het roze gedeelte van de gele omslagkraag van de bolle baardloze 
apostel met groene hoed onder het venster, links; in de figuur aan de rechterkant, gezien in profiel: 
een ‘r’ in de rode doek en een ‘p’ in de paarse mouw; een ‘ge’ in de gele puntkraag van de man 
gezien op de rug, links; een ‘r’ in Johannes de Evangelist; een ‘p’ in Christus; een ‘p’ in de paarse 
omslag van de mouw van de grijze bebaarde apostel aan de rechtkant en een ‘gr’ voor het groene 
gewaad van de man gezien op de rug, uiterst rechts. Tevens werd een inscriptie (‘aventmael’) op de 
compositie met Het laatste avondmaal zichtbaar gemaakt. Vier kleuraanduidingen op Christus op de 
olijfberg: twee maal een ‘p’ voor het paarse gewaad van Christus, een ‘w’ (voor wit) in de jurk van de 
engel en nog een ‘w’ in de knie van Johannes de Evangelist. In De presentatie in de tempel werden zes 
kleurnotaties geregistreerd: een ‘r’ in het rode gewaad van de staande vrouw links; een ‘p’ in de 
paarse jurk van Maria; een ‘r’ in de man gezien op de rug, rechts; een ‘b’ in de blauwe omslag en een 
‘r’ in het rode gedeelte van het gewaad van de man, Jozef, achter de Maagd; een ‘r’ in het gordijn, 
rechts, en een ‘p’ in de man met het puntmutsje. Op De doop van Christus twee kleurnotaties: een ‘p’ 
in de paarse kleding van Christus in de handen van de engel en een ‘r’ in de mantel van Johannes. 
In De kruisiging vijf aanduidingen: een ‘r’ in het rode gewaad van Johannes; een ‘p’ in het paarse 
gewaad van de staande Maria; een ‘rp’ (voor rood/ paars) in de knie van Magdalena; een ‘p’ in de 
paarse mouw van de soldaat met hellebaard; een ‘r’ in de knie van de soldaat in het rood en een ‘r 
gl’ (rood/ geel) voor de geel-oranjemuts met kraag van deze zelfde soldaat. De verflagen op de 
binnenluiken werden gemakkelijk doordrongen met IRR, behalve de blauwe partijen (zoals het 
gewaad van Maria in veel van de geschilderde scènes) registreerden grijzig (en zijn minder goed 
doordringbaar), en werden mogelijk onderschilderd in grisaille. De buitenluiken met Johannes de 
Doper en de Heilige Reinhold zijn door Joos van Cleve zelf voorbereid en uitgevoerd in verf. Er werd 
hier enkel gebruik gemaakt van een droog ondertekenmateriaal en de ondertekening is veel 
schetsmatiger. De kunstenaar maakte hier gebruik van contouren voor de hoofdvormen en 
arceringen voor schaduw en volume.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Peeters, 20 april 2002 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Enkele macro-opnames in eigen collectie (Leeflang).  
Literatuur: Leeflang 2003, afb. 6 (IRR-detail van het zelfportret); Faries 2003, afb. 7 (IRR: Johannes 
op Christus op de olijfberg); Leeflang 2006b, afb. 2 (IRR-detail van het zelfportret als de Heilige 
Reinhold), 9 (IRR-detail van de man met opgeheven arm, Christus voor Pilatus), 10 (inscriptie in de 
ondertekening), 11 (IRR-detail gezicht van Johannes de Doper, linkerbuitenluik), 13 (IRR-detail van 
Petrus, Christus op de Olijfberg), 16 (IRR-detail van Christus van De doop van Christus), 18 (IRR-detail 
van de priester op De presentatie in de tempel), 19 (IRR-detail van Pilatus en bedienden, Christus voor 
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Pilatus) en plate 4 (IRR: Kruisdraging); Leeflang 2006a, afb. 13 (inscriptie), 15 (IRR-detail van drie 
vrouwen op De presentatie in de tempel), 16 (IRR-detail van Pilatus en bedienden), 23 (IRR-detail van 
de priester op De presentatie), 25 (IRR-detail van Christus en de soldaten van de compositie Christus 
voor Pilatus), 30 (IRR-detail Christus en Johannes, Doop van Christus) en 31 (IRR-detail Johannes de 
Evangelist, met kleurnotatie ‘p’ van de voorstelling met De kruisiging); Leeflang 2007, afb. 2 (IRR-
detail van de twee soldaten, paneel met De kruisiging); Leeflang 2008, afb. 6 (IRR-detail van De 
kruisdraging). 
Overige opmerkingen: Joos van Cleve voegde zijn zelfportret toe als de Heilige Reinhold op het 
rechterbuitenluik en op de voorstelling met Het laatste avondmaal schilderde hij zijn monogram.  

 
5. Geboorte van Christus 
Joos van Cleve, Geboorte van Christus, particuliere collectie (Italië), olieverf op het paneel. 
Rechthoekig staand: 72,0 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 19, fig. 58. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi, Masi (eveneens aanwezig Elizabeth Walmsley), 10 maart 
2003. Apparatuur: UG. Opnamen: Detail gewaad en voeten Jozef (ML 5: 0-17); detail Christus 
met ezel en os (ML 5: 18, ML 2: 15-27 ); knapzak (ML 2: 12-14); Jozef (ML 2: 1-11); niet 
uitgevoerde aureool in linkerbovenhoek (ML 3: 20-25); detail achtergrond figuurtjes (ML 3: 26); 
achtergrondfiguur met hond (ML 3: 27-30); Maria (ML 3: 31-35, ML 2: 0). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie, gedigitaliseerde opnames en montages onder Antwerpen-
Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details eigen collectie en 
collectie Faries. Ondertekening: De zeer uitgebreide en nauwkeurige ondertekening is zeer 
typerend voor Joos van Cleve en werd aangebracht met een droog materiaal. Met arceringen in 
verschillende richtingen en contourlijnen werd de compositie in detail vastgelegd. Met uitzondering 
van het landschap en de twee achtergrondfiguren (aan de rechterkant), werden geen tot weinig 
veranderingen aangebracht in de verflagen ten opzicht van de ondertekening. De schetsmatige 
aanduidingen in de ondertekening van het landschap geven geen volledig beeld van de te schilderen 
elementen en vandaar dat deze lijnen ook niet exact overeenkomen met de geschilderde horizon, 
bomen en bebouwing. Van de twee achtergrondfiguren aan de rechterkant, werd enkel de linker 
aangeduid met enkele contourlijnen; de rechter was niet voorbereid in de fase van de 
ondertekening. Alle kleuren werden transparant voor het oog van de IRR-camera. De verflagen zijn 
nagedonkerd, waardoor de achtergrond en mantel van de Maagd bijna zwart lijken, ook hier kon 
echter de ondertekening zichtbaar worden gemaakt (zie voor IRR-detail: Afbeeldingen-blad, p. 
309).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (in de tentoonstelling Joos van Cleve 
e Genova in het Palazzo Spinola, Genua).  
  

 
6. Geboorte van Christus 
Joos van Cleve, Geboorte van Christus, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 6347 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand 
(lobvormige bovenzijde): 74,7 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 39, fig. 57. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 15 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail 
van het hoofd van de engel; gewaad van de Maagd; detail van de onderzijde van de zuil; detail van 
het gewaad naast de zuil (IRR MA VK 1,1; VK 1,2: VK 1,3). Negatieven en handmontages in 
archief Ainsworth (VK 1, 1c; VK1, 2c; VK 1,3c). Kleinbeelddia’s van handmontages in eigen 
collectie Ondertekening: Het overgrote gedeelte van de ondertekening werd aangebracht met 
penseel in een vloeibaar medium. Het gezicht van de engel in profiel bestaat enkel uit contourlijnen. 
Het haar is aangegeven met golvende lijnen langs de haargrens in het gelaat. Als kuifje heeft de 
kunstenaar enkele boogjes voorbereid. Achter in de nek zijn enkele boogjes achter elkaar geplaatst 
als een soort van haarbos. Over de gehele achterkant van het haar zijn diagonale arceringen 
aangebracht voor schaduw, die vager registreren dan de overige lijnen. Het oog, de mond en 
kaaklijn zijn aangegeven met lijntjes. Het gezicht van de Maagd (en tevens van Jozef) is heeft 
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minimaal voorbereid met een contour voor de vorm van het hoofd en enkele fijne indicaties voor 
neus, ogen en mond. In Maria’s gewaad zijn contourlijnen aangebracht met daarover diagonale 
(dicht naast elkaar gezette) arceringen. Ook zijn in sommige plooien korte arceringen aangebracht 
om het volume weer te geven. De handen van de Maagd met lange slanke vingers zijn enkel 
aangeduid met contouren (en zijn zeer typerend voor Joos van Cleve). Ook Christus werd 
aangegeven met contourlijnen. Opvallend is dat de ondertekening aan de onderzijde van de zuil in 
een droog materiaal werd voorbereid. Het ornament werd vlot opgezet met contouren en 
arceringen. Op de grond zijn enkele grof opgezette arceringen aangebracht. Met uitzondering van 
groene gewaad van Jozef; de schaduwzijde van het gedeelte van de muur achter de Maagd en de 
rechterzijde (schaduw) van het rechter achtergrondfiguurtje waren de verflagen goed doordringbaar 
met IRR.  
IR: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeeldddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: 
Het paneel bestaat uit vier verticale planken. De aureolen van de Maagd en Christus zijn 
aangebracht met een mordant vergulding. De blauwe mantel van de Maagd is sterk nagedonkerd 
(lijkt nu donkergroen). De verf is hier heel dik aangebracht. De ondertekening is hier en daar 
zichtbaar met het blote oog, zoals in de rechterengel in profiel. Het Christuskind is omlijnd met een 
bruine contour in verf. Het muurtje achter de Maagd is droog en transparant geschilderd (zie ook 
het middenpaneel van het San Donato-altaarstuk). Het landschap is heel gedetailleerd uitgevoerd. In 
de zuil aan de rechterzijde van de compositie zijn enkele vingerafdrukken in de verf, mogelijk van 
de kunstenaar, aanwezig. Op de IR-foto in de files van het museum is te zien dat de lobvormige 
bovenzijde in het verleden was aangevuld tot een rechthoekige formaat.  

 
7. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve en atelier, Aanbidding van de koningen, Berlijn, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Gemäldegalerie, 578, olieverf op paneel. Drieluik (lobvormige bovenzijde): 
middenpaneel 72,0 x 52,0 cm; zijpanelen (elk) 69,0 x 22,0 cm. Hand 2004, cat. 17, fig. 38. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Gemäldegalerie, Berlijn, datum onbekend. Opnamen: IR-foto van het 
middenpaneel. Negatief in het museum in Berlijn. Afdruk en digitale opname in collectie Van den 
Brink. Digitale opname tevens in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Van den Brink) in eigen collectie en collectie Van den Brink. 
Ondertekening: De compositie werd in detail voorbereid in de fase van de ondertekening en 
vertoont veel overeenkomsten met andere schilderijen, die door de meester zelf werden voorbereid. 
Het middenpaneel is uitvoerig ondertekend met contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen 
voor hoofdzakelijk schaduw. Het handvat van Melchiors zwaard werd in verf iets veranderd ten 
opzichte van de ondertekening. In de ondertekenfase was er sprake van twee ronde vormen. Zoals 
ook op de triptiek met De aanbidding van de koningen in Praag, het Reinhold-altaarstuk in Warschau en 
de kleine Aanbidding in Dresden werden op het drieluik in Berlijn kleurnotaties in de ondertekenfase 
aangebracht. In het rode gewaad van Melchior bevindt zich de letter ‘r’, die tevens duidelijk door de 
verflagen heen zichtbaar is.  
Overige opmerkingen: 
Het drieluik met De aanbidding van de koningen in Berlijn is evenals het Reinhold-altaarstuk 
(Warschau, Muzeum Narodowe), de kleine Aanbidding in Dresden (Gemäldegalerie Alte Meister,) en 
de triptiek met hetzelfde onderwerp in Praag herkenbaar als Antwerps product. De werken kwamen 
vroeg in het oeuvre van Joos van Cleve tot stand en worden gekenmerkt door een helder 
kleurgebruik, een overvolle compositie en exotisch geklede figuren in sierlijke en gedraaide 
houdingen. Doordat de achtergrondlandschappen op de drieluiken in Berlijn en Praag, in 
tegenstelling tot het paneel in Dresden, zijn beïnvloed door de landschapschilder Joachim Patinir 
worden die werken na 1515 gedateerd. Patinir werd immers dat jaar als vrijmeester ingeschreven in 
het Antwerpse Sint-Lucasgilde en zijn karakteristieke weergave van een landschap, gedomineerd 
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door grillige rotspartijen, werd voordien nog niet toegepast in de Antwerpse schilderkunst. Op het 
middenpaneel van het Berlijnse drieluik is de aanbidding van Christus door de drie koningen 
weergegeven. Spiegelbeeldig aan de kleine Aanbidding in Dresden zijn Maria en Kind aan de 
linkerzijde en de drie koningen aan de rechterkant afgebeeld. Het gezicht van de Maagd op de 
triptiek in Berlijn is evenals het paneel in Dresden opgebouwd uit transparante glacislagen, 
waardoor het modelé aan diepte en nuance wint. De Berlijnse Maria is echter in tegenstelling tot 
haar tegenpool op de kleine Aanbidding meer geïdealiseerd. Zij heeft een ovaalvormig gezicht met 
een fijne neus, donkere kraaloogjes, volle lippen en kleine oren. In Dresden is het gelaat 
realistischer en minder popperig geschilderd. De uiterlijke kenmerken zijn dientegevolge aangepast, 
haar oren zijn wat groter, haar neus is iets breder, de lippen dunner en de oogleden hangen 
enigszins. Dat op het drieluik in Berlijn is gekozen voor een gestandaardiseerd Madonnatype blijkt 
uit een vergelijking met andere panelen uit het oeuvre van Joos van Cleve. Op de reeds genoemde 
triptiek in Praag, het paneel met Maria en Kind met de Heilige Anna in Modena (Galleria Estense) en 
de twee voorstellingen met De geboorte van Christus in Wenen (Kunsthistorisches Museum) en in een 
Italiaanse privé-collectie is een bijna identieke Maria geschilderd. Dit doet vermoeden dat er in het 
atelier een model in de vorm van een tekening, prent of schilderij van dit Mariatype aanwezig moet 
zijn geweest. Hoewel het gebruik van modellen vaak wordt geassocieerd met assistentie vanuit de 
werkplaats, kan ook Joos van Cleve zelf een bepaald figuurtype (bijvoorbeeld Maria) hebben 
hergebruikt, zoals wellicht ook hier het geval is. De vergelijking tussen de figuren op de voorgrond 
met die op de achtergrond lijkt aan te tonen dat Joos van Cleve bij de triptiek in Berlijn wel degelijk 
werd bijgestaan door ateliermedewerkers. De transparant geschilderde gezichten van Maria en Jozef 
staan immers in contrast met de kooplieden in de achtergrond, die met dikke verf werden 
aangebracht. De meester, Joos van Cleve was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de scène op de 
voorgrond en een assistent voor het landschap inclusief de achtergrondfiguren. Een soortgelijk 
verschil in voor- en achtergrond werd tevens vastgesteld door Maryan Ainsworth voor de triptiek 
met De kruisiging in New York (Metropolitan) en de zogeheten Linsky-Madonna (New York).  

 
8. Aanbidding van de koningen 
Buiten het atelier, Aanbidding van de koningen, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, 566, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 81,0 x 65,0 cm; Hand 2004, cat. 16.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2095. Ondertekening: Het 
paneel heeft mogelijk een grijze tussenlaag, waarop de ondertekening met een droog materiaal werd 
aangebracht. Deze tussenlaag, in de vorm van brede diagonele kwaststreken, is zichtbaar in IRR. De 
ondertekening is, daar waar zichtbaar, schetsmatig en bestaat uit arceringen en contourlijnen. 
Menige partij bleef echter ondoordringbaar voor het oog van de IRR-camera, mogelijk omdat de 
schaduwenpartijen werden gemengd met zwarte verf.  
Overige opmerkingen: Toeschrijving van het museum (tevens opgemerkt in Hand 2004): 
Marcellus Coffermans. Het paneel is een kopie naar de kleine Aanbidding in Dresden.  

 
9. Aanbidding van de koningen 
Atelier, Aanbidding van de koningen, Detroit, Detroit Art Institute, 45.420, olieverf op paneel. 
Drieluik: middenpaneel 88,9 x 64,9 cm; zijpanelen (elk) 88,9 x 27,9 cm. Hand 2004, cat. 61.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeniger, 13-14 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Detail van Maria en Kind met Melchior; groepje achtergrondfiguren; detail van het gewaad van de 
Maagd met de scepter op de voorgrond; detail van het achtergrondlandschap; detail met de poten 
van de hond op het rechterluik; hoofd van Baltasar op het rechterluik; detail van de hand van Maria 
en de voeten van Christus (dichter bij het schilderij, MF 360:13-36, MF 361:1-36, MF 362:1a-31a). 
Originele negatieven RKD (RKD-kunstwerknummer: 1385), gedigitaliseerde opnames en montages 
collectie Faries en eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzichtsdia in kleur en afdruk 
(copyright Detroit, Institute of Art) in eigen collectie. Zwartwit-opnames (kleinbeelddia’s): MF 387: 
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6-14. Ondertekening: De Detroit Aanbidding is nauw gerelateerd aan de triptiek met dezelfde 
compositie in Napels. Op basis van de aanwezigheid van het kunstenaarsmonogram op het zwaard 
van Caspar veronderstelde Friedländer dat het werk in Detroit het origineel is en de versie in 
Napels een werkplaatskopie. Hand veronderstelde het tegenovergestelde: het altaarstuk in Detroit is 
volgens hem dan ook ‘de zwakkere werkplaats replica, die echter van een hogere kwaliteit is dan de 
andere bestaande versies en kopieën’. Het onderzoek met IRR naar beide triptieken geeft nieuwe 
inzichten in de relatie tussen de twee bijna identieke kopieën en biedt de mogelijkheid om vast te 
stellen welke versie eerder werd vervaardigd. De meeste kleuren, behalve de zwarte partijen 
(volledige opaak), het landschap, de donker delen van de architectuur en de blauwe mouw van 
Caspar, die mogelijk werd ondergemodelleerd met grijze of zwarte verf, werden tijdens het IRR-
onderzoek in Detroit transparent voor het oog van de camera. De ondertekening is aangebracht 
met een penseel en een vloeibaar medium. De hoofdvormen zijn aangeduid met contourlijnen en 
diagonale arceringen in verschillende richtingen (geen kruisarceringen) geven de schaduwpartijen 
aan. In het lichaam van Christus zijn sommige arceringen gebogen in de richting van de 
ondergelegen massa, waardoor zowel schaduw als volume wordt gesuggereerd. De vingers van de 
figuren zijn opmerkelijk lang en slank, en er is vaak een lange lijn tussen de duim en wijsvinger 
weergegeven (kenmerkend voor Joos van Cleve). De ondertekening werd over het algemeen 
nauwkeurig nagevolgd in verf. Er werden slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht, zoals 
bijvoorbeeld de positie van de ogen van het Christuskind, die in de ondertekenfase iets lager zijn 
voorbereid en de contour aan de rechterkant van het gezicht van Caspar, die verder naar rechts was 
ondertekend. De zeer gedetailleerde ondertekening vertoont overeenkomsten met het Reinhold-
altaarstuk in Warschau van 1516. Indien de ondertekening van Detroit en Napels nauwkeurig wordt 
vergeleken, kunnen enkele zeer opmerkelijke aspecten worden onthult, die inzicht geven in welke 
versie eerst werd vervaardigd. De hoofddoek van de Maagd werd in de fase van de ondertekening 
in Napels niet voorbereid, maar wel geschilderd; terwijl deze in Detroit zowel aanwezig is in de 
ondertekening als in het verfoppervlak (zie hoofdstuk 2). Ook in de achtergrondfiguren is een 
soortgelijk fenomeen zichtbaar. Aan de rechterzijde van de compositie bevinden zich enkele 
volgelingen van de drie koningen. Achter de man gekleed in een lichtblauw gewaad, staat een figuur 
die iets naar boven kijkt. Deze figuur is op het drieluik in Napels niet gepland in de fase van de 
ondertekening, maar later toegevoegd. In Detroit, werd deze figuur echter wel gepland in het 
stadium van de ondertekening en werd hij ook geschilderd. Ook de scepter op de voorgrond van 
het middenpaneel werd in Napels in een later verfstadium toegevoegd, terwijl dit element in Detroit 
reeds in de ondertekening aanwezig is. Een vierde voorbeeld is de veer op het hoofddeksel van 
Baltasar op het rechterbinnenluik: deze werd in Napels niet ondertekend, maar wel geschilderd. In 
Detroit is de veer zowel ondertekend als geschilderd. Deze elementen tonen aan dat zoals Hand 
reeds vermoedde 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.  
Literatuur: 
Leeflang 2006c, afb. 2 (IRR-detail: Casper en Kind), afb. 4 (IRR-detail van de Maagd), afb. 6 (IRR-
detail van de achtergrondfiguren); Leeflang 2008, afb. 5 (IRR-detail van Caspar, Maria en Kind), 9 
(IRR-detail van voet van Christus en hand van Maria), 13 (IRR-detail van de achtergrondfiguren), 
15 (IRR-detail: gezicht Baltasar). 
Overige opmerkingen: 
De panelen (zowel de luiken als het middenpaneel) zijn geparketteerd. Friedländer zag het drieluik 
toen het zich nog bij een Duitse kunsthandelaar bevond. Op dit moment waren de luiken nog in 
oorspronkelijke staat en was op de buitenluiken De annunciatie te zien (zoals ook bij de triptiek in 
Napels).  

 
10. Aanbidding van de koningen (Kleine Aanbidding) 
Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen (Kleine Aanbidding), Dresden, Gemäldegalerie Alte 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen, 809. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand (klokvormige bovenzijde): 110,0 x 70,5 cm; Hand 2004, cat. 
16, fig. 37. 
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Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Van den Brink, Neidhardt, Schölzl, Van der Meijde, 2 maart 1998. 
Apparatuur: RKD (Hamamatsu RKD 2200). Opnamen: Maria; Jozef; details van het gewaad van 
de Maagd; Baltasar; zelfportret van de kunstenaar; detail zuil; Caspar (RKD 182: A1-F4, 183: F5-
G5, 184: A1-G5, 185: A1-G5, 186: A1-B6). Originele negatieven in het RKD, RKD-
kunstwerknummer: 1099. Gedigitaliseerde opnames en montages in eigen collectie en het RKD. 
Ondertekening: Tijdens het IRR-onderzoek naar de kleine Aanbidding van de koningen kwam een 
schetsmatige ondertekening in een droog materiaal aan het licht die de volledige compositie in detail 
vastlegde. Met contourlijnen werden de hoofdvormen aangeduid en door middel van arceringen 
werden schaduwpartijen en volume gecreëerd. De ondertekenfase werd vrij nauwkeurig nagevolgd 
in verf met uitzondering van het zelfportret. De positie van het portret van de kunstenaar werd 
gewijzigd. In de ondertekening is het hoofd enigszins naar links gedraaid, terwijl het gezicht in het 
uiteindelijke schilderij driekwart naar rechts werd geschilderd. Ook de vorm van het gezicht werd 
veranderd; in de ondertekening was het hoofd smaller en heeft de figuur een spitsere neus dan op 
het geschilderde portret. Doordat de ondertekende achtergrondfiguur overeenkomt met de manier 
waarop de andere mannen op het paneel zijn voorbereid, kan worden geconcludeerd dat Joos van 
Cleve hoogstwaarschijnlijk geen zelfportret had gepland tijdens het ondertekenstadium, maar dat hij 
zichzelf pas op het laatste moment aan de compositie heeft toegevoegd. Zowel portretten als 
zelfportretten werden namelijk vaak minimaal voorbereid in de ondertekening. Enkel met een 
schetsmatig ovaal werd de plaats, waar het portret moest worden geschilderd, bepaald. Portretten 
werden meestal op papier voorbereid en deze tekening diende vervolgens als model bij het 
schilderproces.Een ander opmerkelijk aspect dat aan de oppervlakte kwam tijdens de bestudering 
van de kleine Aanbidding met IRR is de aanwezigheid van kleuraanduidingen in de ondertekenfase. 
In de rode mantel van Caspar werd een ‘r’ voor rood geregistreerd en in de roze mouw van Baltasar 
de lettercombinatie ‘gp’, die over het algemeen verwijst naar de kleuren geel en purper. Hoewel 
kleuraanduidingen niet altijd lijken te zijn nagevolgd in verf, kunnen pigmenten in de loop van de 
tijd zijn verkleurd. Op de triptiek met De aanbidding van de koningen in Praag werd immers dezelfde 
combinatie van de letters pg geregistreerd in het gewaad van Melchior. Ook in dit schilderij lijkt de 
mantel van de koning in eerste instantie roze. Bij nauwkeurige bestudering van het verfoppervlak 
bleek er echter sprake te zijn van een combinatie van geel en paars (zie ook hoofdstuk 2-3).  
Literatuur: Leeflang 2003, afb. 2 (zelfportret). 
Overige opmerkingen: De opnames van het paneel zijn vanwege technische problemen met de 
camera onscherp.  

 
11. Aanbidding van de koningen (Grote Aanbidding) 
Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen (Grote Aanbidding), Dresden, Staatliche 
Kunstsammlungen, 809 A. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand (rondboog): 251,0 x 185,0 cm; Hand 2004, cat. 74, fig. 80. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Van den Brink, Neidhardt, Schölzl, Van der Meijde, 2 maart 1998. 
Apparatuur: RKD (Hamamatsu RKD 2200). Opnamen: Detail van Jozef; Maria; kelk; hoofd van 
Baltasar, inclusief niet uitgevoerde veer op hoed; achtergrondlandschap met groep mensen met 
kamelen; pratende achtergrondfiguren (waaronder de man met de tulband); detail van het gewaad 
van Baltasar; handen van de Heilige Lucas; beide gezichten van de twee heiligen op de voorgrond; 
gezicht van Caspar; Christuskind en handen van de Maagd; detail van het geplooide gewaad van 
Maria; handen van de Heilige Marcus; gezicht van de stichter; gezicht Melchior; crypto-portret en 
de kelk van Baltasar, waarbij de camera dichter bij het schilderij werd geplaatst (RKD 186: C1-187: 
G5, 188: A1-G5; 189: A1-194: E5). Originele en gedigitaliseerde negatieven in het RKD, RKD-
kunstwerknummer: 1100. Gedigitaliseerde opnames en montages eigen collectie en het RKD. 
Ondertekening: De compositie van de grote Aanbidding werd gedetailleerd voorbereid in de fase 
van de ondertekening. De vlotte en trefzekere ondertekening werd aangebracht met een penseel en 
een vloeibaar medium en bestaat uit contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen in 
verschillende richtingen voor schaduw en volume. Met uitzondering van enkele zwarte 
hoofddeksels en de donkere mantel van de Heilige Dominicus kon de ondertekening eenvoudig 
zichtbaar worden gemaakt met IRR. Hoewel de ondertekening over het algemeen nauwkeurig werd 
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nagevolgd in verf, zijn er enkele opmerkelijke veranderingen aangebracht. Baltasars kleding was in 
de fase van de ondertekening uitbundiger dan dat uiteindelijk werd gerealiseerd. Er werd een veer 
op zijn hoofddeksel voorbereid die niet werd geschilderd en onder zijn knieën bracht de kunstenaar 
banden met kwastjes aan die in verf achterwege zijn gelaten. De veer is een interessant element, 
omdat deze wel is geschilderd op het rechter zijpaneel met Baltasar van de triptieken met De 
aanbidding van de koningen in Napels en Detroit. Hoewel dit in eerste instantie doet vermoeden dat de 
zwarte koning op het paneel in Dresden na de luiken in Detroit en Napels is vervaardigd, is het 
tevens mogelijk dat er één en hetzelfde model aan de figuur van Baltasar op deze drie werken ten 
grondslag ligt. Waarschijnlijk beschikte het atelier over een modeltekening waarop de Moorse 
koning met een veer op zijn hoofddeksel was vastgelegd. De belangrijkste wijziging in de grote 
Aanbidding van de koningen is in het zelfportret van Joos van Cleve. Deze werd over een 
ondertekende man met een baard geschilderd, die hoogstwaarschijnlijk was bedoeld als een 
standaard achtergrondfiguur en toeschouwer van het gebeuren op de voorgrond (zie hoofdstuk 2-
3). De twee heiligen op de voorgrond vertonen in de ondertekening zeer veel expressie door het 
gebruik van kronkelige lijnen die de aderen in de slaap, wallen onder de ogen, de jukbeenderen en 
plooien in de hals aanduiden. De handen worden niet enkel aangeduid met contourlijnen, zoals wel 
in veel andere werken van Van Cleve, maar ook de gewrichten, nagels en plooien zijn aangegeven. 
Een vergelijking tussen het zelfportret en het portret van de opdrachtgever aan de linkerkant van 
het paneel toont aan dat Joos van Cleve voor portretten naar het leven in regel een andere 
werkwijze hanteerde (zie hoofdstuk 2-3). Met slechts enkele lijnen werd de vorm van het hoofd van 
de stichter en de positie ervan aangegeven. In de ondertekening was het hoofd van de 
opdrachtgever iets kleiner gepland en met een schetsmatig lijntje werd de mond aangeduid.  
Literatuur: 
Leeflang 2006b, afb. 17 op p. 30 (detail van achtergrondfiguren); Leeflang 2003, afb. 4 (zelfportret); 
Leeflang 2003a, afb. 15 (detail handen van Heilige Lucas), afb. 16 (detail van stichter); Leeflang 
2008, afb. 7 (IRR-detail van het Christuskind), 17 (IRR-detail van het gezicht van Baltasar). 

 
12. San Donato-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, San Donato-altaarstuk, Genua, Chiesa di San Donato, geen 
inventarisnummer. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Veelluik (6 panelen): middenpaneel 158,0 x 137,5 cm; zijpanelen (elk) 162,6 x 66,7 cm; lunet 51,0 x 
96,0 cm; kleine delen boven de luiken 54,0 x 45,1 cm. Hand 2004, cat. 69, fig. 59. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, Galassi (ook aanwezig: Masi, 
Mignonege), 8-10 april 2002. Apparatuur: UG. Opnamen: Gezicht Heilige Stefanus inclusief boek 
en stenen (linkerluik, MF 1554: 20-34); portret van Stefano Raggio (MF 1554: 35-1555: 21); 
rechterhand van de Heilige Stefanus (MF 1555: 22-27); handen van de stichter (MF 1555: 28-30); 
detail van de zwarte hoed op de grond en prie-dieu met wapenschild (MF 1555: 32-116: 19); areool 
met God de Vader (MF 1556: 22-22a); onderste gedeelte van de lunet (MF 1556: 24-33); aureool 
met Magdalena (MF 1556: 34-35); detail van het rechterluik met de Heilige Magdalena (hoofd, MF 
1554: 12-17); detail van de hand van Magdalena (MF 1553: 23); details van het gewaad (MF 1552, 
03- 1553, 18; 1553: 26-1554: 10). Middenpaneel: gezicht van Caspar; gezicht van Melchior; gezicht 
van Jozef; gezicht van Maria; Kind; achtergrondfiguren; hoed op voorgrond; Baltasar (IRR MF 
1548, 14-1552, 01). Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 2114. Digitale opnames en montages eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening van het 
middenpaneel en de luiken is voor een schilderij uit de groep Joos van Cleve vrij moeilijk te 
registeren (vergelijkbaar met De aanbidding van de koningen in Napels). De manier van ondertekenen 
komt echter wel overeen met het eigenhandige werk van Joos van Cleve en is aangebracht met een 
droog materiaal. De handen zijn aangeduid met contourlijnen. De gewaden met contourlijnen voor 
de plooien en door middel van arceringen in verschillende richtingen werd schaduw en volume 
aangegeven (geen kruisarceringen). Het gezicht van zowel de stichter als de heiligen is minimaal 
voorbereid. Een contourlijn plaatst het hoofd en met enkele lijntjes wordt de positie van ogen, neus 
en mond aangeduid. Er werden ook enkele kleurnotaties geregistreerd tijdens het onderzoek met 
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IRR: een ‘w’ in de rode band rondom de tulband op de voorgrond; een ‘r’ in het been van Baltasar; 
in het brokaten gedeelte van de kleding van Baltasar wellicht een ‘p’ (voor purper?, nu grijs); een ‘r’ 
in de rode mantel van Caspar, en in zijn mouw een moeilijk leesbare lettercombinatie, mogelijk ‘bv’ 
en een ‘r’ in de arm van Jozef. Het brokaatgewaad van Baltasar, en tevens de paarse partijen 
(mogelijk gemengd of onderschilderd met zwart) registreren heel donker in IRR en zijn 
ondoordringbaar (zie verder hoofdstuk 2-3).  
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi, Masi, Mignonege, 17 maart 2003. Apparatuur: UG. 
Opnamen: Johannes de Evangelist (ML 6: 2-37); detail rots in landschap (ML 6: 0-1); Maria (ML 8: 
25a-28a); detail landschap; detail linksboven (ML 8: 30-37a). Origineel en gedigitaliseerd materiaal 
eigen collectie, digitale opnames en montages collectie Faries. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: In vergelijking met de overige luiken is de lunet met De 
kruisiging zeer schetsmatig en heftig ondertekend (in een droog materiaal). Bovendien wordt de 
ondertekening hier duidelijk geregistreerd. Er is dan ook met zekerheid sprake van een andere hand 
(en werkwijze) dan de overige panelen van het San Donato-altaarstuk, waarbij de ondertekening 
moeilijk zichtbaar was te maken. Schildertechnisch is aan dit paneel veel minder aandacht besteed 
dan aan de andere luiken. Mogelijk was een werkplaatsassistent verantwoordelijk voor de 
vervaardiging van de lunet. De doordringbaarheid van de verflagen was in de lunet goed (zie tevens 
hoofdstuk 1).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (op de tentoonstelling Joos van 
Cleve e Genova, Genua).  
Literatuur: Leeflang 2003a, afb. 13 (IRR-detail linkerluik, het gezicht van Stefano Raggio), 14 
(IRR-detail rechterluik, gewaad Magdalena), 20 (detail van het middenpaneel met Melchior). 
Overige opmerkingen: Tijdens het onderzoek met IRR in de Chiesa di San Donato van 8-10 april 
2002 kon enkel de onderste helft van de lunet worden bestudeerd. Vanwege de hoogte van dit 
paneel was het namelijk onmogelijk om met de camera de top van het altaarstuk te onderzoeken. 
Gedurende de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova was de lunet met De kruisiging echter naast de 
overige panelen van het altaarstuk opgesteld, zodat een uitvoerige onderzoek van het gehele paneel 
op 17 maart wel mogelijk was. De buitenluiken van het San Donato-altaarstuk zijn zeventiende 
eeuws. Er werd vluchtig naar gekeken met IRR en er kon geen ondertekening worden geregistreerd 
(de verflagen waren zeer moeilijk doordringbaar met IRR).  

 
13. Aanbidding van de koningen 
Buiten het atelier, Aanbidding van de koningen, Londen, National Gallery, 2155. Olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 66,5 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 61.3. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 25 september 1984. Apparatuur: MMA. 
Ondertekening: De ondertekening is nauwelijks zichtbaar (rapport Ainsworth, Jennings).  
Overige opmerkingen: In het museum wordt het werk toegeschreven aan een kunstenaar uit de 
omgeving van Pieter Coecke van Aelst.  

 
14. Aanbidding van de koningen 
Atelier, Aanbidding van de koningen, Madrid, Monasterio de las Descalzas Reales, 00612357 Paneel. 
Drieluik: middenpaneel 120,0 x 78,0 cm; zijpanelen (elk) 120,0 x 39,0 cm. Hand 2004, cat. 61.2. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 31 mei 2005 (op zaal). Overig beeldmateriaal: 
Zwartwit foto (copyright Patrimonium Nacional Madrid) en digitale snapshots (kleur) in eigen 
collectie. Ondertekening: De ondertekening is in verschillende gedeelten van het drieluik zichtbaar 
met het blote oog. De ondertekening is vrij schetsmatig (zeker in vergelijking met het werk in 
Detroit) en werd mogelijk aangebracht met een droog materiaal. Er zijn kleine wijzigingen in verf 
aangebracht ten opzichte van de ondertekening. Melchiors rechterhand was in de ondertekenfase 
meer horizontaal. Zijn neus was meer naar links ondertekend en zijn rechteroog lager. Ook de 
rechterhand van Jozef werd aangepast, zijn ringvinger en pink werden over de donkere mantel 
geschilderd. In zijn gezicht zijn enkele schetsmatige ondertekende lijnen zichtbaar, deze werden 
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nagevolgd in verf. Christus’ linkerarm was dunner in de ondertekening en zijn oor was in een eerder 
verfstadium groter geschilderd. Een derde hand waarin een wijziging werd aangebracht, is die van 
Caspar. Ook zijn rechterhand werd aan de onderzijde over de onderliggende partij geschilderd. De 
achtergrondfiguur, links van Maria, werd heel vlot en schetsmatig opgezet in de fase van de 
ondertekening. Met boogjes werden de ogen aangeduid. De kop van de hond op het rechterluik was 
hoger voorbereid in het ondertekenstadium.  
Overige opmerkingen: 
Het drieluik is nauw gerelateerd aan de drieluiken in Detroit en Napels. In het Monasterio de las 
Descalzas Reales wordt het werk toegeschreven aan Pieter Coecke van Aelst.  

 
15. Aanbidding van de koningen 
Groep Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen, Milwaukee, Milwaukee Art Centre, Pritzlaff gift 
1956, olieverf op paneel. Drieluik, afmetingen onbekend, niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 21 september 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Het gehele 
drieluik en enkele details werden gedocumenteerd. Details met het gezicht van Maria en Kind (MF 
190: 22); hetzelfde detail met centimeter (MF 190: 20- 21); detail van het gewaad van Caspar (MF 
193: 16a-27a); Christus (MF 193: 28a-31a). Zwartwit-details: MF 195:20a-25a. Originele negatieven 
en handmontage onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1075. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht zwartwit foto en enkele details (collectie Faries, RKD). 
Ondertekening: De ondertekening is zeer gedetailleerd en werd aangebracht met een droog 
materiaal. De ondertekende lay-out vertoont veel overeenkomsten met de ondertekening van de 
binnenluiken van het Reinhold-altaarstuk in de houtsnedenconventie.  

 
16. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve en atelier, Aanbidding van de koningen, Napels, Museo di Capodimonte, 844.89, 
olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 116,0 x 93,0 cm; zijpanelen (elk) 116,0 x 40,0 cm. Hand 
2004, cat. 61, fig. 79. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19-20 oktober 2002. Apparatuur: 
RuG. Opnamen: Detail van het middenpaneel met Maria, Kind en Caspar; detail met het groepje 
achtergrondfiguren; detail van het gewaad van de Maagd met haar handen en het onderlichaam van 
Christus; de scepter op de voorgrond; detail van het landschap; hoofd van Baltasar (digitaal 
Leeflang/ Faries). Digitale opnames en opnames in collectie Faries, RKD en eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht 
met een droog materiaal, is in vergelijking met andere werken van Joos van Cleve (en zijn atelier) 
vrij moeilijk zichtbaar te maken met IRR (vergelijkbaar met het San Donato-altaarstuk in Genua). 
De ondertekening is niet zichtbaar met het blote oog en kon met IRR met name in de Maagd (incl. 
de blauwe mantel) en het Christuskind worden gedetecteerd. Al de verflagen registreerden grijzig 
(en zijn slechts gedeeltelijk doordringbaar); hetgeen doet vermoeden dat er wellicht sprake is van 
een lichtgrijze tussenlaag. De donkere delen van de architectuur en schaduwpartijen van het paarse 
gewaad van Jozef (mogelijk onderschilderd met grijs of zwart) achter de Maagd bleven volledig 
opaak. De manier van ondertekenen met arceringen in verschillende richtingen voor schaduw en 
volume (geen kruisarceringen), en contourlijnen voor de hoofdvormen komt echter wel overeen 
met het andere eigenhandig voorbereide werk van Joos van Cleve. De handen van de figuren, zoals 
de linkerhand van de Maagd en de rechterhand van Caspar, zijn enkel aangeduid met contourlijnen 
(zie ook hoofdstuk 2).  
Literatuur: Leeflang 2003a, p. 29, afb. 17 (detail van het gewaad van Maria); Leeflang 2006c, afb. 3 
(IRR-detail van de Maagd), afb. 5 (IRR-detail van de achtergrondfiguren); Leeflang 2008, afb.8 
(IRR-detail van Caspar, Maria en Kind), 10 (IRR-detail van de voet van Christus en de hand van 
Maria), 14 (IRR-detail van de achtergrondfiguren). 
Overige opmerkingen: Zie voor de relatie tussen de nauw gerelateerde triptieken in Napels en 
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Detroit, cat. nr. 9 (Detroit, beschrijving ondertekening), hoofdstuk 2 en de genoemde publicaties. 
Op de buitenluiken van het drieluik in Napels is De annunciatie geschilderd.  

 
17. Aanbidding van de koningen 
Buiten het atelier, Aanbidding van de koningen, particuliere collectie (Italië), olieverf op doek. 
Rechthoekig staand: 75,0 x 55,0 cm; Hand 2004, 74.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Galassi, januari 2003. Apparatuur: UG. Ondertekening: Er was geen 
ondertekening zichtbaar tijdens het onderzoek met IRR, wellicht door de aanwezigheid van een 
grijze tussenlaag.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 17 maart 2003. Overig beeldmateriaal: Enkele 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie.  
Overige opmerkingen: Dit werk is een kopie naar de grote Aanbidding in Dresden en werd 
wellicht vervaardigd door een Italiaanse navolger van Van Cleve.  

 
18. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve en atelier, Aanbidding van de koningen, Praag, Narodni Gallery (bruikleen Kasteel 
Collectie), Do 27, Do 37, Do 28. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op 
paneel. Drieluik: middenpaneel 71,8 x 69,5 cm; linker zijpaneel 70,5 x 31,7 cm; rechter zijpaneel: 
70,5 x 32,0 cm. Hand 2004, cat. 18, fig. 39. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 8-9 maart 2001.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Lammertse, 12 december 2006 (op zaal).  
IRR: Onderzocht door Kotková, 1997. Apparatuur: Zie publicatie Kotková 1999. Opnamen: Zie 
publicatie Kotková 1999. Archief Kotková/ Narodni Gallery, Praag.  
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, 27 mei 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Geknielde koning op het middenpaneel; gezicht Melchior; detail Maria en Kind; gezicht en 
linkerhand Jozef; ornament op het blok waarop Maria is gezeten; achtergrondfiguren; tulband op 
voorgrond; kleurnotatie in mouw van Melchior; gezichten van zoontjes op linker binnenluik; 
gezicht van Heilige Hiëronymus; kleurnotaties in gewaad van de Heilige Hiëronymus; leeuw; 
handen stichter; gezicht stichter; gezichtjes van dochters op rechter binnenluik; gezicht van 
stichteres; gezicht van de Heilige Lucia; rechterhand van Lucia; kleurnotatie in mouw van Lucia. 
Buitenluik met Anna ter drieën: Maria en Kind; hand. Buitenluik met de Heilige Catherina: opname 
gezicht van Heilige Catherina; rechterhand; linkerhand; rozenkrans (IRR MF 1532, 13-1535, 07). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Gedigitaliseerde negatieven en montages in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: Het volledig drieluik werd voorbereid met een droog 
materiaal in een stijl die veel overeenkomsten vertoont met de manier van ondertekenen van Joos 
van Cleve. De kunstenaar maakte veel gebruik van arceringen en contouren. Bij de vergelijking 
tussen de ondertekening en het verfoppervlak vallen enkele kleine wijzigingen op, zoals de 
ondertekende tulbant op de voorgrond die niet is uitgevoerd in verf en de mouw van Jozef die in de 
ondertekening twee punten had en in verf maar één. Er werden twee kleurnotaties geregistreerd op 
het middenpaneel (‘r’ voor de rode mantel van Caspar en een combinatie van de letters ‘pg’ voor 
paars geel op de schouder van Melchior), en een derde in de mouw van de Heilige Lucia op het 
rechter binnenluik. Behalve de blauwe partijen, die mogelijk werden onderschilderd met zwart of 
grijs, konden de verflagen eenvoudig worden doordrongen met IRR. Eén van de opmerkelijkste 
aspecten die aan het licht kwam tijdens het onderzoek met IRR was de toevoeging van twee van de 
drie zonen op het linker binnenluik. De twee achterste jongens zijn niet voorbereid in de fase van 
de ondertekening, maar ook niet uitgespaard tijdens het schilderproces. Zij werden er pas 
bijgeschilderd op het moment dat het drieluik was voltooid. Het onderzoek van Kotková wees uit 
dat de twee jongens echter mogelijk wel door Joos van Cleve werden toegevoegd. Zij vermoedde 
dat de twee figuren enkele jaren na voltooiing van de triptiek door de kunstenaar werden 
bijgeschilderd. Mijns inziens kan de toevoeging tevens direct nadat het werk was afgerond en het 
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door de opdrachtgevers werd gecontroleerd, zijn aangebracht (zie ook hoofdstuk 3). Opmerkelijk is 
echter dat ook de volwassen opdrachtgevers de nodige wijzigingen onderging. Onder het 
geschilderde portret van de man bevindt zich een andere mansfiguur die is voorbereid in de fase van 
de ondertekening, maar ook reeds gedeeltelijk is geschilderd. De ondertekening bestaat uit een 
ovaal voor het gezicht, halve cirkels voor de ogen en een indicatie voor de neus. Het gezicht en het 
haar werden vervolgens (gedeeltelijk) volgens deze lay-out ingeschilderd. Het haar van deze 
weggeschilderde man was iets lager en meer naar binnengekruld dan bij het uiteindelijk 
gerealiseerde portret. Kotková veronderstelde dat er sprake is van twee verschillende figuren: de 
weggeschilderde man zou volgens haar vanwege financiële redenen niet meer het drieluik kunnen 
afnemen of hij was voor de voltooiing reeds overleden. De gerealiseerde figuur was degene die 
uiteindelijk het altaarstuk kocht. Zij gaat echter voorbij aan de mogelijkheid dat de wijziging 
eveneens tot stand kan zijn gekomen na een controle van het drieluik door de opdrachtgever. 
Misschien was de man ontevreden over het portret en was de gelijkenis ver te zoeken. In dit geval 
had hij Joos van Cleve gevraagd om het portret aan te passen en hem misschien zelfs wel direct 
naar het leven over het oude portret heen te schilderen. Ook de kleding van de vrouwelijke stichter 
op het rechterbinnenluik werd in verf gewijzigd.  
Literatuur: Hand noemt Kotková’s bevindingen van het onderzoek met IRR in de catalogusnotitie 
van het drieluik (Hand 2004, p. 124); Kotková 1999, afb. 2 (detail van het linkerluik, stichter), afb. 3 
(detail linkerluik, zoon), afb. 4 (detail van het rechterluik met de stichteres, haar drie dochters en 
naamheilige), afb. 5 (detail Jozef), afb. 6 (detail staande koning, Melchior). 
Overige opmerkingen: Het drieluik werd onderzocht met IRR in de tentoonstelling Imperial 
Paintings from Praque, Maastricht, Bonnefantenmuseum. Op het linkerluik staat de opdrachtgever met 
drie zonen en de Heilige Hiëronymus en op het rechter zijpaneel de Heilige Lucia met de stichteres 
en drie dochters. De drie panelen werden aan de bovenzijde verzaagd. Mogelijk had het altaarstuk 
oorspronkelijke een vergelijkbare vorm als het drieluik in Berlijn of in Napels (De kruisiging). De 
portretten van de opdrachtgevers zijn wellicht door Joos van Cleve geschilderd; terwijl in de overige 
partijen de assistenten een grote rol speelden. Hoewel de opdrachtgevers van dit drieluik onbekend 
zijn, doen het middelgrote formaat, de compositie en kleding van de opdrachtgevers een 
Nederlandse identiteit vermoeden (zie hoofdstuk 3).  

 
19. Kruisiging 
Joos van Cleve, Kruisiging, Boston, Museum of Fine Arts, 12.170. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 80,4 x 63,1 cm; Hand 2004, cat. 55, 
fig. 82. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 6 december 1982. Apparatuur: IU. Opnamen: Johannes (MF 130: 
03-33); Maria (MF 131:07a-24a); Christus’ hoofd en borst (MF 131: 27a-32a); detail bomen (MF 
131: 25a); detail van de achtergrond (MF 130: 34-37); Christus’ voeten (MF 131: 02a-06a); rotspartij 
achter hoofd Johannes (MF 129: 21-36 en MF 130: 02). Negatieven en handmontages onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 992. Gedigitaliseerd materiaal eigen 
collectie. Tevens materiaal in archief Ainsworth (BMFA 1, 1 17-32; BMFA 1,2; BMFA 1,3). 
Ondertekening: Uitgebreide en voor Joos van Cleve typerende ondertekening, die werd 
aangebracht met een droog materiaal. De figuren (Maria, Johannes en Christus) zijn voorbereid met 
trefzekere contourlijnen en diagonale arceringen voor schaduwpartijen. In het landschap zijn meer 
schetsmatige lijnen (eveneens met een droog materiaal) aanwezig. In vergelijking met het 
verfoppervlak zijn hier tevens enkele veranderingen aangebracht (in tegenstelling tot de Maagd, 
Johannes en Christus, die nauwkeurig werden nagevolgd in verf). Zo zijn de ruiters te paard naast 
de Maagd (rechts) in de ondertekenfase meer naar links en tevens iets groter gepland. Ook aan de 
linkerzijde van Maria waren figuurtjes voorbereid, maar deze werden niet uitgevoerd. Met 
uitzondering van enkele van de kleine achtergrondfiguurtjes, waren alle verflagen, zo ook de 
donkerblauwe mantel van de Maagd, doordringbaar met IRR.  
IRR: Onderzocht door Faries, Ainsworth, 1986. Apparatuur: MMA.  
IRR: Onderzocht door Leeflang, MacBeth, Meuwissen, 22 oktober 2001. Apparatuur: BMFA. 
Ondertekening: Zie beschrijving IRR 1982.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 22 oktober 2001 
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(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Met dank aan Rhona MacBeth, die macro-opnames maakte van het paneel 
ten behoeve van dit onderzoek. Er werden tijdens de bestudering van het paneel enkele 
vingerafdrukken, mogelijk van de kunstenaar, in het verfoppervlak ontdekt. Het schilderij is van een 
zeer hoge kwaliteit. Het is mogelijk dat Joos van Cleve een specialist inschakelde voor het 
landschap; hoewel in de ondertekening, de doordringbaarheid van de verflagen en schildertechniek 
geen verschil kon worden opgemerkt.  

 
20. Kruisiging 
Atelier, Kruisiging, München, Alte Pinakothek, WAF 156. Dendrochronologische datering aanwezig 
(zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 75,6 x 58,4 cm; Hand 2004, cat. 10.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Schawe, 2002. Apparatuur: MAP. Opnamen: Detail van het hoofd van 
Maria (MAP 2002: 460-22). Negatieven en afdrukken in München, Alte Pinakothek. De 
fotoafdrukken in eigen collectie. Ondertekening: Van het schilderij met De kruisiging in München 
(Alte Pinakothek) is het onbekend of het werd besteld of dat het werd vervaardigd voor de vrije 
markt. Het paneel is een exacte kopie van hoge kwaliteit naar het middenpaneel van de triptiek in 
Napels. De luiken, waarop in Napels de opdrachtgevers en hun familiewapens zijn vereeuwigd, 
ontbreken. Of deze verloren zijn gegaan of dat De kruisiging in München nooit was voorzien van 
zijpanelen is onbekend. Indien het gezicht van Johannes de Evangelist op de versies in Napels en 
München wordt vergeleken, valt op dat het paneel in de Alte Pinakothek de subtiele schildertoets 
van Joos van Cleve mist. De bijna voelbare donzig zachte krullende haren van de heilige op het 
paneel in Napels worden door de kunstenaar (een werkplaatsassistent) van het werk in München 
geïmiteerd, maar de fijne penseelstreken die met loodtingeel-achtige verf de golving van het haar 
accentueert, zijn afwezig. Ook zijn de opvallend blauwe ogen van Johannes in het werk in München 
donkerder en werden de schaduwen van zowel het gezicht als de kleding met meer zwarte verf 
gemengd dan in het origineel in Napels. De karakteristieke transparante manier van schilderen van 
Joos van Cleve, waarbij dunne glacislagen over elkaar werden aangebracht, had de 
ateliermedewerker nog niet onder de knie. De gouddecoraties op de kleding van Magdalena en de 
netstructuur van haar hoofddeksel op het middenpaneel in Napels getuigen echter van een zeer 
ervaren hand, die met een hele fijne penseel details kon aanbrengen. De versieringen op 
Magdalena’s hoofddoek zijn op het paneel in München minimaal aanwezig en de voor Joos van 
Cleve typerende transparante sluier ontbreekt. Hoewel de schilder van het paneel in München 
enkele decoratieve elementen bij Maria Magdalena heeft weggelaten, heeft hij de mantels van 
Johannes en Maria in tegenstelling tot het werk in Napels wel voorzien van een gouddraaddecoratie. 
Tijdens het onderzoek met IRR naar De kruisiging in München registreerden zowel de achtergrond 
als de schaduwenpartijen in de kleding, die zijn gemengd met zwarte verf, donker. Langs de 
linkerzijde van de schouder van de Maagd is een fijne contourlijn zichtbaar. Ook de lijn voor de 
hoofddoek op het voorhoofd van Maria werd voorbereid in de ondertekenfase. In haar gezicht zijn 
geen aanduidingen voor neus, mond en ogen waarneembaar. In het witte en lichtgele gedeelte van 
het gewaad van Magdalena zijn met het blote oog ondertekende contourlijnen zichtbaar. 
Mogelijkerwijs werden de hoofdvormen van de figuren in het ondertekenstadium voorbereid met 
contourlijnen. Doordat deze vrij nauwkeurig zijn nagevolgd in verf en tevens de schaduwen met 
zwarte verf zijn geaccentueerd, is de ondertekening met IRR nauwelijks te registreren. Bovendien 
zijn de verflagen op het paneel in München dikker aangebracht dan op het schilderij in Napels. Dit 
zou eveneens van invloed kunnen zijn op de mate waarin de ondertekening zichtbaar kan worden 
gemaakt. De reconstructie, waarbij traceringen van foto’s op schaal van beide werken over elkaar 
worden gelegd, wijst uit dat de compositie overeenkomt. Dertig procent van Joos van Cleves 
oeuvre werd vervaardigd met behulp van een karton (zie hoofdstuk 4). Het is hierdoor verleidelijk 
om ook in dit geval te spreken van een mechanisch overgebrachte ondertekening. Het onderzoek 
met IRR biedt echter te weinig bewijs om dit met absolute zekerheid vast te stellen.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 11 oktober 2003. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
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Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Kopie naar het middenpaneel van het drieluik met De kruisiging in Napels. 
Het paneel in München werd mogelijk vervaardigd door Imitator A. Het IRR-onderzoek was reeds 
uitgevoerd door medewerkers van het museum. Vandaar dat de gegevens met betrekking tot de 
ondertekening zijn gebaseerd op de beschikbare opnames en de informatie over het onderzoek die 
Schawe mij vertelde tijdens mijn bezoek.  

 
21. Kruisiging, 1518 
Joos van Cleve, Kruisiging, 1518, Napels, Museo di Capodimonte, 844.89, olieverf op paneel. 
Drieluik (klokvormige bovenzijde): middenpaneel 91,0 x 59,0 cm; zijpanelen (elk) 90,0 x 27,0 cm. 
Hand 2004, cat. 10, fig. 34. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 20-21 oktober 2002. Apparatuur: 
RuG. Opnamen: Middenpaneel: Johannes de Evangelist; Maria; beide putti naast het kruis; detail 
van het landschap met engeltje en voeten van Christus; Magdalena; gehele linkerzijpaneel; detail van 
de heilige op het rechterluik; stichteres met dochters; beide wapenschilden met putti (digitaal 
Faries/ Leeflang). Digitaal materiaal in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s 
(Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: 
De zeer uitgebreide ondertekening werd gemaakt met een droog materiaal (zie hoofdstuk 3). De 
figuren werden voorbereid met vlotte, sierlijke contourlijnen en arceringen voor schaduw en 
volume. De ondertekening is typerend voor de werkwijze van Joos van Cleve en werd vrij 
nauwkeurig nagevolgd in verf. Mogelijkerwijs functioneerde de ondertekening als vidimus voor de 
opdrachtgevers. Opmerkelijk is dat ook het volledige landschap werd voorbereid. De twee 
achtergrondfiguurtjes, rechts van Maria, werden veranderd van positie. De linkerfiguur was groter 
en lager voorbereid. Deze wijziging en de manier van ondertekenen komt overeen met De kruisiging 
in Boston. De donkere partijen in de grond (onderzijde van de panelen), het schaduwgedeelte van 
het witte gewaad van Johannes de Evangelist, de donkere gewaden van de opdrachtgevers, de grot 
en twee kleine achtergrondfiguurtjes aan de linkerzijde van het middenpaneel bleven 
ondoordringbaar met IRR.  
Overige opmerkingen: Lorne Campbell identificeerde de opdrachtgevers van het drieluik aan de 
hand van de wapenschilden: Marcus von Kirch en zijn vrouw, Margriete Schats (zie Hand 2004, p. 
119 en tevens hoofdstuk 3).  

 
22. Kruisiging 
Joos van Cleve, Kruisiging, New York, Metropolitan Museum of Art, 41.190.20 a-c. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 
98,4 x 74,3 cm; zijpanelen (elk) 101,0 x 32,7 cm. Hand 2004, cat. 40, fig. 55. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1981. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail van de 
Christusfiguur; Maria; detail met de opdrachtgever; Johannes de Evangelist en geknielde Heilige 
Paulus; Johannes de Doper op linkerluik; Heilige Catherina (linkerluik); detail van de Heilige 
Antonius van Padua en detail van de Heilige Nicolaas van Tolentino (MMA 2,6-12; MMA 2, 13 9-
36; MMA 2, 14 2-28; MMA 2, 15 2-18; MMA 2, 17-19; MMA 2, 22; MMA 6, 16 7-9). Archief 
Ainsworth. Dia’s van handmontages eigen collectie. Ondertekening: Zeer uitgebreide en voor 
Joos van Cleve typerende ondertekening, die werd aangebracht met een droog materiaal. De 
kunstenaar maakte gebruik van horizontale, diagonale en verticale arceringen voor zowel schaduw 
als volume. Ook het element van de witte lijn, zo kenmerkend bij het Reinhold-altaarstuk, werd 
toegepast in dit drieluik (onder meer in de mantel van de Maagd). De krullende haren van Johannes 
de Doper en Johannes de Evangelist zijn met vloeiende, trefzekere en golvende lijnen aangeduid. 
Hoewel de ondertekening grotendeels nauwkeurig werd nagevolgd in verf zijn er tevens enkele 
wijzigingen op te merken. Rechtsboven het hoofd van Christus was bijvoorbeeld een maan 
voorbereid, die werd niet uitgevoerd in verf (deze maan is wel geschilderd op De kruisiging, die werd 
geveild bij Sotheby’s New York). Ook de positie van het hoofd van de stichter werd iets veranderd. 
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Zoals gewoonlijk bij Joos van Cleve werd de man is in de ondertekenfase slechts aangegeven met 
enkele lijnen voor de vorm van het hoofd, de plaatsing van de ogen, neus en mond. Het hoofd was 
lager gepland, en mogelijk was de blikrichting meer naar boven. De ondertekening van het gezicht 
van Catherina is eveneens anders dan de andere figuren. Haar hoofd werd alleen aangeduid met een 
schetsmatige contour voor de vorm van het gezicht, maar indicaties voor neus, ogen en mond 
ontbreken. De donkere mantels van de Heilige Nicolaas van Tolentino en de opdrachtgever, het 
grijsblauwe gewaad van de Heilige Nicolaas van Padua en de blauwe mantel van de heilige onder 
het kruis (beide mogelijk onderschilderd met grijs of zwart) bleven opaak tijdens het onderzoek met 
IRR. De overige partijen waren goed doordringbaar.  
IRR: Onderzocht door Van Asperen de Boer, September 1981. Apparatuur: vAdB. Opnamen: 
AB 309: 4-20. RKD-kunstwerknummer: 951. Ondertekening: Zie onderzoek Ainsworth.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001.  
Röntgen (van het middenpaneel en de luiken): Onderzocht door het museum, datum 
onbekend.  
Literatuur: Ainsworth 1983, afb. 76-79; Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 358 
(ondertekening wordt genoemd, geen afbeeldingen); Hand 2004, cat. 40, p. 137, noemt onderzoek 
met IRR (geen beschrijving, geen afbeelding). 

 
23. Kruisiging 
Atelier, Kruisiging, particuliere verzameling (na veiling Sotheby’s New York, 1993), olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 87,6 x 60,3 cm; Hand 2004, cat. 41, fig. 127.  
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Bruijnen, 20 november 1992. Apparatuur: MMA. Opnamen: 
De gezichten van Maria; Magdalena; Johannes; detail van een gewaad en de gehele Christusfiguur 
(CRUZIF-TIF: S11-S28). Het originele materiaal bevindt zich in het archief van Ainsworth. De 
digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Ondertekening: De ondertekening is 
opgezet met een penseel en een vloeibaar medium. De figuren zijn met vrij dikke contourlijnen vlot 
opgezet. In de gewaden heeft de kunstenaar eveneens arceringen aangebracht. Opmerkelijk, en 
typerend voor Joos van Cleve, zijn de zeer korte gebogen arceringen langs de contourlijnen voor 
plooien. De haren van Johannes zijn aangeduid met gebogen lijntjes.  
Literatuur: Hand maakt melding van de catalogus van Sotheby’s New York van 1993, waarin 
stond vermeld dat de ondertekening van De kruisiging vergelijkbaar is met het drieluik met De 
kruisiging in The Metropolitan Museum of Art in New York (Hand 2004, p. 137). 

 
24. Kruisiging 
Buiten het atelier, Kruisiging, Philadelphia, Philadelphia Museum of Fine Arts, 374. Olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 32,4 x 28,0 cm; Hand 2004, cat. 10.4 (als kopie naar Joos van Cleve, 
mogelijk Bartholomeus Bruyn of diens werkplaatsassistenten). 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Effmann, Luber, 14 januari 2002. Apparatuur: PMFA. Opnamen: Gehele 
schilderij (PMA JC35). Digitale opnames en montages in Philadelphia, Museum of Art en eigen 
collectie. Ondertekening: De compositie in Philadelphia is een kleine variant naar het 
middenpaneel van de triptiek met De kruisiging in Napels. De compositie lijkt in vergelijking met de 
versies in Napels en München in elkaar gedrukt. Het kruis is minder hoog, waardoor de hoofden 
van Maria en Johannes niet op één lijn zijn met Christus’voeten, zoals in Napels en München, maar 
op de hoogte van zijn knieën. Hierdoor is ook de opening in de grot aan de linkerkant van het 
schilderij in het paneel in Philadelphia direct naast het hoofd van de Maagd, terwijl het graf in 
Napels hoger is gesitueerd. Een opmerkelijk aspect dat aan het licht kwam tijdens de bestudering 
met IRR van De kruisiging in Philadelphia is een extra figuur, die in het uiteindelijke schilderij niet 
meer aanwezig is. In de rechter onderhoek van het werk werd in een eerdere verfstadium een 
vrouw met een hoofddoek geschilderd. Ze zit geknield met de handen gevouwen. Hoewel de 
vrouwelijke opdrachtgever niet werd voorbereid in de ondertekenfase, werd zij wel uitgevoerd in 
verf. De ondertekening, bestaande uit schematische en trefzekere contourlijnen (droog materiaal) 
van het gewaad van Johannes loopt door onder de stichtersfiguur. Hieruit kan worden 
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geconcludeerd dat de vrouw waarschijnlijk pas werd toegevoegd, nadat de lay-out van de 
compositie met De kruisiging (bestaande uit Christus, Maria, Magdalena en Johannes) was 
aangebracht. Vervolgens in een latere stadium werd de vrouw overschilderd, waardoor het paneel in 
Philadelphia vandaag de dag De kruisiging toont zonder opdrachtgever. De schilderstoets van het 
overschilderde gedeelte lijkt overeen te komen met de overige partijen Vandaar dat men kan 
concluderen dat de ingreep hoogstwaarschijnlijk eigentijds is. Bovendien is het craquelépatroon 
continu, waardoor een veel latere overschildering kan worden uitgesloten. Waarom de vrouw 
uiteindelijk werd weg geschilderd is onbekend. Wellicht was zij ontevreden met het eindresultaat, 
kon zij de opdracht vanwege financiële problemen niet meer betalen of stierf zij voordat het werk 
kon worden geleverd. Tijdens het onderzoek met IRR bleven de bergpartijen links en rechts van het 
kruis, het donkerblauwe gewaad van de Maagd en het zwarte hesje van Magdalena ondoordringbaar 
met IRR.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16-17 oktober 
2001 (in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Dit schilderijtje is een vrije kopie naar het middenpaneel van de triptiek 
met De kruisiging in Napels.  

 
25. Kruisafneming 
Joos van Cleve en atelier, Kruisafneming, Edinburgh, National Gallery of Scotland, 1252, olieverf op 
paneel. Drieluik: middenpaneel 106,7 x 71,0 cm; zijpanelen (elk) 109,0 x 31,8 cm. Hand 2004, cat. 
42, fig. 56. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Hendrikman, Jansen, Meuwissen, 28 januari 2003. Apparatuur: 
RuG. Opnamen: De volledige figuurgroepen op het linker- en rechterluik; en de wapenschilden in 
de bovenste hoeken. Middenpaneel: volledige figuurgroep (digitaal Leeflang, Hendrikman, Jansen, 
Meuwissen). Digitale opnames en montages in eigen collectie, collectie Faries, RKD; montages: L. 
Stevenson, Edinburgh, National Gallery of Scotland. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details 
in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening van het drieluik is aangebracht met een droog 
materiaal. Het karakter van de ondertekening van het middenpaneel verschilt van die op de luiken. 
De zijpanelen zijn heel schetsmatig opgezet, waarbij de manier van ondertekenen met vlotte 
arceringen in alle richtingen voor schaduw en volume en contourlijnen overeenkomt met het 
andere eigenhandige werk van Joos van Cleve. De beide wapenschilden werden gewijzigd in verf 
(zie hoofdstuk 3). Het middenpaneel is op een meer schematische manier voorbereid. De figuren 
zijn hoofdzakelijk aangeduid met contourlijnen. Desalniettemin werden in tegenstelling tot het 
overgrote deel van de andere onderzochte werken van Joos van Cleve op het middenpaneel van De 
kruisafneming enkele veranderingen aangebracht in verf ten opzichte van de ondertekenfase, die 
wellicht wijzen op de hand van de meester (zie hoofdstuk 3). Ondanks de matige conditie van het 
verfoppervlak van het drieluik, kan worden vastgesteld dat het werk van een zeer hoge kwaliteit is 
geweest en veel overeenkomsten vertoont met het eigenhandige werk van Joos van Cleve. Behalve 
de zwarte gewaden van de stichters werden de verflagen transparant met IRR.  
UV: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, Stevenson, 29 januari 2003 (in het 
restauratielaboratorium van het museum).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 29 januari 2003 (in 
het restauratielaboratorium van het museum).  
Literatuur: Kotkóva 1993, voetnoot 19, p. 95 (de ondertekening wordt enkel genoemd, geen 
afbeelding). 
Overige opmerkingen: De opdrachtgevers Jan Perls en Digna de Herde werden door Lorne 
Campbell geïdentificeerd aan de hand van de wapenschilden (zie Hand 2004, cat. 42, p. 138). 
Tijdens de bestudering van het drieluik met UV, kwamen grote partijen van overschildering aan het 
licht in de bovenste zone van het middenpaneel (de lucht). De figuren op het middenpaneel zijn 
sleets (met name in vergelijking met de figuren op de luiken, deze zijn in een betere conditie).  
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26. Kruisafneming 
Joos van Cleve, Kruisafneming, Philadelphia, Museum of Fine Arts, J 373, olieverf op paneel. 
Rechthoekig liggend: 114,9 x 126,4 cm; Hand 2004, cat. 14, fig. 43. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Faries, 2 juni 1982. Apparatuur: IU.  
IRR: Onderzocht door Faries, Juni 1992. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail van de mantel van 
de Maagd (MF 109: 31a-36a); voet en deel van het gewaad van Johannes (MF 110: 2a-9a); Maria 
met zakdoek (MF 110: 27a-30a); linkerarm van Christus (MF 111: 10-14); hoofd van Nicodemus 
(MF 111: 15-16); Jozef van Arimatea (MF 111: 32). Negatieven en handmontages onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1043. Contactsheets en afdrukken 
archief Ainsworth (Ph 1, 19c 31-36; Ph 1, 20c; Ph 1, 21c-32). Ondertekening: De figuren zijn 
hoofdzakelijk voorbereid met trefzekere contourlijnen in een droog materiaal. De kunstenaar heeft 
de ondertekening wellicht in een tweede stadium overgetrokken, waardoor het uiterlijk van een 
getraceerde ondertekening is ontstaan, terwijl er naar alle waarschijnlijkheid geen doordrukkarton 
bij de vervaardiging werd gebruikt. Hoewel de ondertekening over het algemeen werd nagevolgd in 
verf, zijn er enkele noemenswaardigde wijzigingen. Zo werd de ondertekende wapperende sjaal van 
Jozef van Arimathea, die overeenkomt met het origineel van Rogier van der Weyden, niet 
uitgevoerd in verf (zie hoofdstuk 2).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16-17 oktober 
2001 (in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD.  
Literatuur: Faries in Ainsworth 2001, p. 94, afb. 33 (detail van Jozef van Arimathea en Christus). 
Overige opmerkingen: Dit grote paneel is een vrije kopie naar Rogier van der Weydens 
Kruisafneming in Madrid (Museo del Prado).  

 
27. Bewening, 1524 
Joos van Cleve, Bewening, 1524, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, 803. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 113,5 x 84,2 cm; 
linkerluik 113,5 x 38,4 cm; rechterluik 113,6 x 38,5 cm. Hand 2004, cat. 48, fig. 69. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Sander, voor 1993. Apparatuur: FSK. Opnamen: Zie publicatie Sander 
1993, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut Ondertekening: De ondertekening op het 
middenpaneel en de binnenluiken kon eenvoudig zichtbaar worden gemaakt met IRR en is 
karakteristiek voor Joos van Cleve. De lay-out is zeer gedetailleerd en aangebracht met een droog 
materiaal. De ondertekening vertoont overeenkomsten met de lay-out in de houtsnedenconventie 
(zoals werd toegepast in het Reinhold-altaarstuk) en bevat verschillende elementen, die 
karakteristiek zijn voor Joos van Cleve (zie hoofdstuk 2-3). De kunstenaar maakte in de 
ondertekening gebruik van contourlijnen voor de hoofdvormen en daarbinnen plaatste hij 
diagonale, horizontale en verticale arceringen. De afstand tussen de arceringen, evenals de lengte 
van de lijnen kan variëren. Langs de contour van het lange brokaatgewaad van de Heilige Veronica 
op het linker zijpaneel plaatste de schilder korte gebogen arceringen om het volume van de stof aan 
te duiden. De haren van Johannes zijn aangeduid met korte boogjes en vormen als het ware een 
plukje haar. Dit kapsel is niet uitgevoerd in verf. Op het schilderij heeft Johannes evenals Christus 
namelijk een scheiding in het haar. De hand van Maria, rustend op de linkerschouder van Christus 
is enkel aangeduid met een contourlijn, zoals ook in het eigenhandige paneel met Maria en Kind in 
Wenen en De aanbidding van de koningen in Napels. De schetsmatige lijnen in het aureool op het 
rechter binnenluik is zowel qua ondertekening als manier van weergave in de verflagen gelijk aan de 
visioenen met Magdalena en God de Vader op het San Donato-altaarstuk. In de buitenluiken werd 
geen ondertekening geregistreerd (voor een uitvoerige beschrijving en afbeeldingen, zie Sander 
1993).  
Röntgen: Onderzocht door het museum, voor 1993.  
Literatuur: Sander 1993, pp. 176-203, afb. 102-107 (IRR), afb. 109-110 (röntgen). 
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28. Santa Maria della Pace-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, Santa Maria della Pace-altaarstuk, Parijs, Musée du Louvre, 1996, olieverf 
op paneel. Veelluik: middenpaneel met De bewening 145,0 x 206,0 cm; lunet met De Stigamata van de 
Heilige Franciscus 75,0 x 146,0 cm; predella met Het laatste avondmaal 45,0 x 206,0 cm. Hand 2004, cat. 
73, fig. 72. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door het museum, voor 1990. Apparatuur: PL. Opnamen: Onbekend 
Ondertekening: Summiere beschrijving van de ondertekening in de catalogus van 1991. De 
ondertekening op de panelen komt volgens de auteur overeen met de eigenhandig voorbereide 
werken in de Metropolitan Museum of Art in New York (De kruisiging). Aan de hand van de 
bestudering van de predella met het blote oog en een loep kan dit worden bevestigd. De 
ondertekening is in dit paneel door de verflagen heen goed zichtbaar. De kunstenaar heeft gebruik 
gemaakt van diagonale arceringen voor volume en schaduwpartijen. Van enkele apostelen zijn de 
baarden aangeduid met gebogen lijntjes. In het zelfportret zijn lijnen zichtbaar voor de bovenlip en 
een schetsmatige lijn voor de contour van de kin.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002.                                     
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 46 (IRR wordt genoemd, maar geen afbeelding). 

 
29. Cerezo-altaarstuk 
Joos van Cleve en atelier, Cerezo-altaarstuk, Agaete, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Gran 
Canaria) en Agaeta, Nuestra Señora de la Concepcíon (paneel Maria en Kind), olieverf op paneel. 
Veelluik (5 panelen): gedeelte van het oorspronkelijk middenpaneel met Maria en Kind 130,7 x 69,7 
cm; stichterspanelen (ovaal, elk) 72,0 x 46,0 cm; oorspronkelijke zijpanelen met De Heilige Antonius 
en De stigmata van de Heilige Franciscus (elk) 117,0 x 54,0 cm. Hand 2004, cat. 45A (Heilige Anthonius), 
fig. 130A; 45B (De stigmatie van de Heilige Franciscus), fig. 130B en 46 (Maria en Kind en de twee ovale 
panelen met stichters), fig. 131. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Godoy y Barasso, datum onbekend. Opnamen: Geheel van het paneel met 
Maria en Kind (door de grote afstand is er op deze opname weinig ondertekening te zien); geheel van 
het ovale paneel met de opdrachtgever en zonen; detail van het zwijn van de Heilige Antonius; 
detail met de hand van de Maagd; detail van het gezicht van de Maagd; detail met het gezicht van 
Anton Cerezo en zijn zoon; detail van het gezicht van echtgenote van de stichter; detail van het 
kruis van Antonius; detail van het gezicht van Antonius; detail van het gezicht en de handen van 
Franciscus; detail met het Christuskind; detail van het gewaad van de Maagd; voet van Franciscus; 
bijbel van Franciscus; detail van de geldbuidel van de zoon; handen van stichteres; detail hand van 
de Maagd en de voeten van Christus. Negatieven en afdrukken in archief Godoy y Barasso. Tevens 
afdrukken in eigen collectie (met dank aan Godoy y Barasso en Scailliérez). Ondertekening: De 
vijf losse panelen zijn door één hand voorbereid. De ondertekening is zeer uitgebreid en 
schetsmatig en werd aangebracht met een droog materiaal. De kunstenaar, Joos van Cleve, maakte 
gebruik van contourlijnen en arceringen in verschillende richting voor schaduw en volume. De 
ondertekening is typerend voor het eigenhandig ondertekende werk van Joos van Cleve (voor 
uitgebreide beschrijving, zie hoofdstuk 3).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Godoy y Barasso, Van Harten, 8 oktober 2003. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Literatuur: Hand noemt het onderzoek met IR in de catalogusnotitie van het Cerezo-altaarstuk en 
geeft een korte beschrijving van de ondertekening en benadrukt eveneens de gelijkenis met andere 
werken die door Joos van Cleve en zijn atelier zijn vervaardigd (Hand 2004, p. 142). 
Overige opmerkingen: Alle panelen werden gefotografeerd en bestudeerd met het blote oog en 
loep in de Nuestra Señora de la Concepcíon, omdat de Ermita de Nuestra Señora de las Nieves was 
gesloten in verband met restauratiewerkzaamheden. Hierdoor was een nauwkeurige bestudering 
zeer goed mogelijk. Ondanks de matige conditie kan worden vastgesteld dat Joos van Cleve veel 
aandacht heeft besteed aan de uitvoering van het altaarstuk. Mijn dank gaat uit naar John Hand en 
Cécile Scailliérez, die mij beiden wezen op het belang van het Cerezo-altaarstuk.  
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30. Getroonde Maria en Kind met Jozef 
Atelier, Getroonde Maria en Kind met Jozef, particuliere collectie (geveild bij kunsthandel Koller, Zürich, 
maart 1998), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 105,0 x 71,0 cm; zijpanelen (elk) 105,0 x 
31,0 cm. Niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 12 juli 1999. Apparatuur: MMA. Opnamen: Heilige Catherina 
(linker binnenluik; TRIPTYCH-LEFTIN: S11-S62), Heilige Barbara (rechter binnenluik; 
TRIPTYCH-RIGHTIN: S11-S63), details van beide putti (middenpaneel; TRIPTYCH-PUTTI: 
PUTTO_LT.tif, PUTTO_RT.tif), detail van ornament (boven aan middenpaneel; TRIPTYCH-
PUTTI: ORNAM.tif), Maria en Kind met Jozef (middenpaneel; TRIPTYCH: S11-S53), Man van 
Smarten (linker buitenluik; TRIPTYCH-LEFT OUT: S11, S21, S31), stichter (rechter buitenluik; 
TRIPTYCH-RIGHTOUT: S11-S12). Digitale opnames archief Ainsworth, tevens digitale opnames 
en montages archief van Leeflang Overig beeldmateriaal: Kleurenafbeelding van het gehele 
drieluik in geopende en gesloten toestand eigen collectie (copyright kunsthandel Koller, Zürich). 
Ondertekening: De ondertekening van het middenpaneel en de binnenluiken is gemaakt met een 
droog materiaal. Met name de ondertekening op de luiken met de Heilige Barbara en de Heilige 
Catherina vertoont een vlotte opzet, die typerend lijkt voor Joos van Cleve. De kunstenaar heeft 
gebruik gemaakt van arceringen in verschillende richtingen voor zowel schaduw als volume. De 
Heilige Barbara op het rechter binnenluik had in de ondertekenfase een ketting met daaraan een 
hanger om haar hals, die niet werd uitgevoerd in verf. Ook in het gewaad van de Heilige Catherina 
vonden enkele kleine veranderingen (met name verschuivingen van contouren) plaats. Opmerkelijk 
is dat ook het landschap op de binnenluiken is voorbereid in de ondertekening. De manier van 
ondertekenen van deze achtergrond komt overeen met de triptiek met De kruisiging in Napels. De 
ornamenten en de putti op het middenpaneel zijn eveneens zeer vlot opgezet. De buitenluiken met 
aan de rechterkant de opdrachtgever en aan de linkerkant de man van smarten zijn niet voorbereid 
in de ondertekenfase. De donkere mantel van de opdrachtgever bleef opaak in IRR. De schaduwen 
in het lichaam van Christus op het linker buitenluik werden mogelijk ondergemodelleerd met grijs, 
aangezien deze partijen minder goed doordringbaar zijn in IRR. Ook de groene mantels van de 
heiligen op de binnenluiken werden mogelijk met grijs onderschilderd in de schaduwpartijen.  
Overige opmerkingen: Hoewel de ondertekening, met name die van de binnenluiken, veel 
overeenkomsten vertoont met het eigenhandig voorbereidde werk van de kunstenaar, betreft het 
hier mogelijk een werk van een latere assistent van Joos van Cleve, die de werkwijze van zijn 
meester zeer goed kon navolgen.  

 
31. Altaarstuk met De getroonde Maria en Kind 
Joos van Cleve, Altaarstuk met De getroonde Maria en Kind, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 938. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Drieluik: middenpaneel 
94,4 x 70,0 cm; zijpanelen (elk) 94,5 x 30,0 cm. Hand 2004, cat. 72, fig. 81. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 22 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Groot 
blok met Maria en Kind met Jozef aan de linkerzijde en engel aan de rechterzijde; rechteronderhoek 
van het middenpaneel met de niet uitgevoerde kruik; details van de zuilen op het middenpaneel; 
vrouwelijke opdrachtgever en de heilige op rechterluik; opdrachtgever en heilige op het linkerluik; 
detail met de handen van de stichter; hondje (IRR MA VK 1, 7 15-36; VK 1, 8-10; VK 2, 1 3-6; 
ASBL 1, 8 18-21, 26, 27l ASBL 1, 9 0-3; ASBL2, 19 9). Originele negatieven en handmontages in 
archief Ainsworth. Dia’s van handmontages van het middenpaneel (blok met Maria en Kind met 
Jozef en engel) eigen collectie. Ondertekening: De door Joos van Cleve uitgevoerde 
ondertekening werd aangebracht met een droog materiaal, is heel schetsmatig en wat betreft het 
karakter ervan goed vergelijkbaar met onder meer het paneel met Maria en slapend Kind in Praag. 
Maria met Kind en de engel werden op het middenpaneel van de triptiek in Wenen enigszins 
rommelig opgezet en niet nauwkeurig nagevolgd in verf. De ondertekening voor Jozef is echter wel 
vrij nauwkeurig voorbereid (en werd ook nagevolgd in verf). Zijn rechterhand en de linkerhand van 
de Maagd zijn enkel ondertekend met contourlijnen (Maria’s hand is vergelijkbaar met Maria’s hand 
op het paneel met Maria en Kind in Wenen en de hand van de Heilige Stefanus op het rechter 
binnenluik van het San Donato-altaarstuk in Genua). De opdrachtgevers op de luiken in Wenen 
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zijn minimaal ondertekend. Slechts met enkele lijnen is de contour van het gezicht en de indicatie 
voor neus, mond en ogen aangegeven. De heiligen hebben in tegenstelling tot de stichters ook in 
het gezicht een meer uitvoerige binnentekening. In grote delen van het drieluik lijkt te kunstenaar 
tijdens het aanbrengen van de ondertekening op zoek te zijn geweest naar de juiste verhoudingen 
en compositie. Dit is zeer opmerkelijk omdat in de meest werken, toegeschreven aan Joos van 
Cleve, die werden onderzocht met IRR de ondertekening trefzeker werd aangebracht (met 
nauwelijks wijzigingen) en nauwkeurig werd nagevolgd in verf. Tijdens het onderzoek met IRR 
werden de meeste kleuren transparant. Het hoedje van Jozef bleef echter opaak, evenals de donkere 
mantel van de stichter en de zwarte kraag van de stichteres.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Op de buitenluiken zijn de Heilige Sebastiaan (links) en de Heilige 
Christoffel (rechts) in grisaille geschilderd. De stichters zijn niet geïdentificeerd. Op de bidbankjes 
zijn echter wel de huismerken van de geportretteerde figuren geschilderd.  

 
32. Johannes op Patmos 
Joos van Cleve, Johannes op Patmos, Ann Arbor, University of Michigan Museum of Art, 1958/2.77, 
olieverf op paneel. Vierkant. 71,8 x 70,3; Hand 2004, cat. 56, fig. 83. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeniger, 12 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Blok 
met het landschap aan de linkerkant van de compositie (MF 354, 18-355, 7a); visioen van Maria en 
Kind (MF 354, 16-17); detail van de lucht en een gedeelte van de boom (MF 354, 10-15); Johannes 
(MF 352, 26a-354, 8); detail van Johannes’ gezicht (MF 354, 9). Originele negatieven en 
handmontages onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1313. Overig 
beeldmateriaal: Zwartwit foto van het geheel en enkele details in collectie Faries, RKD. 
Gedigitaliseerde materiaal in eigen collectie. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met 
een droog materiaal, is met name in de figuur zeer uitvoerig en schetsmatig voorbereid met 
contourlijnen en arceringen in verschillende richting (geen kruisarceringen). De ondertekening sluit 
nauw aan bij het eigenhandige werk van Joos van Cleve. Ook het landschap is in dit werk 
voorbereid (hetzij minder uitvoerig dan de heilige) met vlotte zigzaglijnen. De boomtakken aan de 
rechterzijde van de compositie werden aangeduid met losse gebogen lijnen en waren in de 
ondertekenfase meer nadrukkelijk aanwezig (en hingen verder over, naar links). Het visioen van 
Maria en Kind is in de ondertekening aangeduid met een vlotte ovaal voor de aureool (zie ook het 
San Donato-altaarstuk); Maria en Kind zijn niet ondertekend. Met uitzondering van de 
donkergroene partijen in het landschap (deze waren slechts gedeeltelijk doordringbaar) konden de 
verflagen eenvoudig worden doordrongen met IRR. De lange ondertekende arceringen in de 
schaduwpartijen van Johannes’ gewaad zijn tevens met het blote oog door de verflagen heen 
zichtbaar.  
Overige opmerkingen: Het landschap speelt een belangrijke rol op het schilderij; is zeer 
gedetailleerd geschilderd en vertoont veel overeenkomsten met het paneel met De kruisiging in 
Boston.  

 
33. Annunciatie 
Joos van Cleve, Annunciatie, New York, Metropolitan Museum of Art, 32.100.60. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 86,4 
x 80,0 cm; Hand 2004, cat. 58, fig. 84. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1981. Apparatuur: MMA. Opnamen: De gehele engel; Maria 
(vanaf haar middel) en een detail van de bovenkant van de staf (MMA 2, 1-5). Originele negatieven 
en handmontages archief Ainsworth. Kleinbeelddia’s van handmontages in eigen collectie. 
Ondertekening: Zeer gedetailleerde ondertekening die werd aangebracht met een droog materiaal. 
De hoofdvormen werden aangeduid met contourlijnen en de schaduwpartijen en het volume met 
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arceringen in verschillende richtingen. De ondertekening vertoont alle kenmerkende elementen van 
een ondertekening uitgevoerd door Joos van Cleve. De haren van zowel de Maagd als de engel zijn 
aangeduid met golvende lijnen. Maria’s handen met lange slanke vingers (zeer kenmerkend voor 
Joos van Cleve), zijn enkel aangegeven met contourlijnen. In de gewaden heeft de kunstenaar 
gebruik gemaakt van diagonale arceringen voor hoofdzakelijk schaduw. In het midden en net rechts 
van het midden van Maria’s jurk werden tevens zogenaamde witte lijnen gesuggeerd door het 
plaatsten van twee parallele lijnen voor een opstaande plooi. De contourlijnen eindigen soms 
hoekig. In het gewaad van de engel (in de rechterarm) werd een kleuraanduiding (‘wp’ mogelijk 
voor wit purper) geregistreerd. In de gezichten is minder ondertekening (moeilijker te registeren, 
waardoor in het IRR-beeld de ondertekening lijkt te zijn aangebracht met lijnen in een lichtere 
grijstint) aanwezig dan in de kledij. Van Cleve lijkt hier rekening te hebben gehouden met de 
transparantie van de overliggende verflagen. Het raamkozijn achter de engel en het onderste luikje 
zijn ondoordringbaar met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 (op zaal).  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Literatuur: Ainsworth 1983, afb. 81-83. 
  

 
34. Laatste oordeel 
Joos van Cleve en atelier, Laatste oordeel, New York, Metropolitan Museum of Art, 40.174.1. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
123,8 x 86,4 cm; Hand 2004, cat. 113, fig. 161. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1981. Apparatuur: MMA. Ondertekening: De aanwezige 
ondertekening was door de dikke en vergeelde vernislaag zeer moeilijk te registeren.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 (op zaal).  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Overige opmerkingen: Zoals Hand opmerkt in zijn catalogusnotitie bevond Het laatste oordeel zich 
lange tijd in het depot, waardoor het slechts zelden werd opgenomen in de literatuur. Hand spreekt 
zijn twijfels uit over de toeschrijving aan Joos van Cleve. Mijns inziens is er echter wel sprake van 
een werk van de hand van Joos van Cleve en zijn ateliermedewerkers.  

 
35. Laatste avondmaal 
Buiten het atelier, Laatste avondmaal, Teramo, Museo e Pinacoteca Civica, 25, 1996. Olieverf op 
doek. Rechthoekig liggend (predella). 41,0 x 212,0 cm; Hand 2004, cat. 73.3. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Galassi, Januari 2003. Apparatuur: UG. Ondertekening: Zowel met IRR 
als met het blote oog was er geen ondertekening zichtbaar. Wellicht is er grijze tussenlaag 
aangebracht.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 17 maart 2003. Overig beeldmateriaal: Enkele 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie.  
Overige opmerkingen: Waarschijnlijk is dit werk een kopie door een Italiaanse kunstenaar naar 
Joos van Cleves predella van het Santa Maria della Pace-altaarstuk in Parijs. Het laatste avondmaal 
werd bestudeerd in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova in het Palazzo Spinola in Genua.  

 
36. Stigmata van de Heilige Franciscus 
Buiten het atelier, Stigmata van de Heilige Franciscus, San Francisco, Fine Arts Museums of San 
Francisco, 54.34, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 41,9 x 30,2 cm; Hand 2004, cat. 73.2.  
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 20 maart 1989. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail van de 
Heilige Franciscus en deel van het omringende landschap (SF 1, 1 17-30; ASBL 3, 3 15-26; ASBL 3, 
11 28-34). Archief van Ainsworth. Ondertekening: Uitgebreide en vlot opgezette ondertekening, 
die werd aangebracht met een droog materiaal. Opmerkelijk is dat tevens het achtergrondlandschap 
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uitvoerig is voorbereid. Op basis van het beschikbare materiaal is het onmogelijk iets te zeggen over 
de doordringbaarheid van de verflagen.  

 
 

DEVOTIEPANELEN (EN KOPIEREEKSEN) 

37. Christus staand op globe 
Joos van Cleve, Christus staand op globe, Madrid, Thyssen-Bornemisza Collectie, 1975.6, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 37,0 x 26,0 cm; Hand 2004, cat. 38, fig. 47. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 26 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: Er zijn enkele ondertekende contourlijnen zichtbaar met het blote oog in het 
lichaam van Christus (mogelijk aangebracht met een droog materiaal). De linkerarm werd 
waarschijnlijk iets hoger voorbereid dan dat deze uiteindelijk werd uitgevoerd.  

 
38. Rust tijdens de vlucht naar Egypte 
Joos van Cleve, Rust tijdens de vlucht naar Egypte, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, 2928, olieverf op paneel. Rechthoekig liggend. 54,0 x 67,5 cm; Hand 2004, cat. 11, fig. 
32. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van Maria en Kind (MF 1472: 26-33); knapzak en mand (MF 1472: 22-24); detail 
van grond (MF 1472: 21); detail van het gewaad van de Maagd (MF 1472: 34-36, 1473: 1-2). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 2087. Digitale opnames en montages tevens in eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk te registeren 
getraceerde ondertekening (in een droog materiaal) voor Maria en Kind. De figuren zijn voorbereid 
met contourlijnen die op sommige plekken zijn onderbroken. Ook in het landschap zijn enkele 
ondertekende lijnen waarneembaar, die echter minder schematisch van karakter zijn. Het landschap 
en de knapzak werden niet voorbereid door middel van een karton. De ondertekening van de 
knapzak is los van karakter en werd in verf tevens van positie veranderd. In plaats van de twee 
delen van de zak aan de onderzijde van de stok, lag in de ondertekenfase het rechterdeel boven de 
stok. Zowel in het landschap als in de rode mantel van de Maagd werd in de donkere 
(schaduw)partijen mogelijk zwarte verf toegevoegd. Deze delen registeren zijn slechts gedeeltelijk 
doordringbaar in IRR.  
Röntgen: Onderzocht door KIK, Brussel, datum onbekend.  
Overige opmerkingen: Het paneel werd op zaal onderzocht en bevond zich achter glas. 
Bovendien is het vernis van het schilderij sterk vergeeld.  

 
39. Rust tijdens de vlucht naar Egypte 
Atelier, Rust tijdens de vlucht naar Egypte, München, Alte Pinakothek, WAF 154 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 60,7 
x 46,0 cm; Hand 2004, cat. 11.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Schawe, 2002. Apparatuur: MAP. Opnamen: Detail met Maria en Kind 
(MAP 2002-460-25, 26). Originele negatieven en fotoafdrukken in het archief van München, Alte 
Pinakothek. Fotoafdrukken en gedigitaliseerde opnames en montage in het archief van Leeflang. 
Ondertekening: De ondertekening is zeer moeilijk te registeren. Of dit te maken heeft met de 
dikte van de verflagen, het ondertekenmateriaal of het bereik van de IRR-camera is onbekend. In 
het gezicht en gewaad van de Maagd zijn enkele fijne contourlijnen zichtbaar (mogelijk in een droog 
materiaal), die wellicht tot stand zijn gekomen door middel van een traceerkarton. Daarnaast zijn er 
tevens enkele korte arceringen aangebracht langs de plooien in Maria’s jurk (in Maria’s knie, onder 
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het Christuskind en onder de linkerelleboog van de Maagd). De contourlijnen van de Maagd en 
haar Kind komen op de tracering op transparant folie overeen met de figuren op het paneel met 
dezelfde compositie in Brussel.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 11 juni 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Overige opmerkingen: Dit paneel kan op basis van stijl worden geplaatst in het groepje 
schilderijen toegeschreven aan Imitator A.  

 
40. Maria en Kind in bloemenkrans  
Buiten het atelier, Maria en Kind in bloemenkrans (naar De  Heilige Familie), Aken, Suermondt-Ludwig 
Museum, GK 0875, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 120,0 x 90,0 cm; Hand noemt dit werk 
als opmerkelijke kopie naar De Heilige Familie in Londen (Hand 2004, cat. 33, p. 132). 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, 28 mei 2003. Apparatuur: SLM. Opnamen: Gezicht van 
de Maagd (ML 11: 27a-34a), gezicht van Christus (ML 11: 35a-36a); detail van de bloemen (ML 11: 
22a-26a), detail met striking (ML 11: 20a-21a). Originele negatieven en gedigitaliseerd materiaal in 
het archief van Leeflang, digitale opnames en montages tevens onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie. Ondertekening: Mogelijk door de aanwezigheid van een grijze tussenlaag, die in de IRR-
opnames zichtbaar is als brede kwaststreken, is de eventueel aangebrachte ondertekening niet 
zichtbaar. De bloemkrans lijkt te zijn geschilderd door dezelfde hand als de figuren.  
Overige opmerkingen: Hoewel dit paneel met zekerheid buiten het atelier werd vervaardigd in de 
omgeving van Daniël Seghers is het interessant bij de bestudering van de navolging van de 
composities van Joos van Cleve.  

 
41. Heilige Familie 
Atelier, Heilige Familie (type B), Chicago, Art Institute of Chicago (Mr. en Mr. Martin A. Ryerson 
Collectie), 1933.1038. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 48,2 x 36,4 cm; Hand 2004, cat. 33.11. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 1 november 1984. Apparatuur: IU. Collectie Faries, RKD 
Ondertekening: Tijdens het onderzoek met IRR werden enkele hele fijne ondertekende lijnen 
zichtbaar in het rode gewaad van de Maagd. Er werden geen ponsiefpunten of lijnen die tot stand 
zijn gekomen door middel van een traceerkarton geregistreerd. Desalniettemin lijkt het gebruik van 
karton zeer aannemelijk op basis van traceringen op folie van foto’s op schaal. Mogelijk is er een 
lichtgrijze tussenlaag aangebracht.  
Tracering op transparant folie: Onderzocht door Wolff, 2006. Chicago, Art Institute en digitaal 
in eigen collectie. Literatuur: verwachte bestandscatalogus Chicago, Art Institute (Wolff). 
  

 
42. Heilige Familie 
Atelier, Heilige Familie, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 1909 UUU, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 41,0 x 30,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 2 december 2002. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Het gehele schilderij werd gedocumenteerd (digitaal Leeflang, Meuwissen). Digitale opnames en 
montages aanwezig in het archief van Faries, RKD en het archief van Leeflang. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De compositie werd vrij 
ondertekend met een droog materiaal, maar is niet erg uitvoerig. Opvallend zijn de ondertekende 
bril van Jozef en de boom aan de linkerkant, die niet zijn uitgevoerd in verf, maar wel aanwezig zijn 
op andere versies.  
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Overige opmerkingen: Het werk verkeert in een slechte conditie, maar werd hoogstwaarschijnlijk 
wel in het atelier vervaardigd (imitator A?).  

 
43. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type A), Helsinki, Konstmuseet Sinebrychoff, 1739. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 44,0 x 30,5 cm; Hand 2004, 
cat. 32.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 15 augustus 2004 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Neen (enkel digitale snapshots). Ondertekening: Met het blote oog zijn enkele 
contourlijntjes van de ondertekening zichtbaar in de handen van de Maagd en langs haar 
voorhoofd. Ook de krullende lok haar van Maria werd voorbereid. Wellicht werd de ondertekening 
nauwkeurig nagevolgd in verf.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton.  

 

44. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), Houston, Museum of Fine Arts (Edith A. en Percy S. Straus 
Collection), 44.528. Olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 46,0 x 35,2 cm; Hand 2004, cat. 33.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 26 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Gezicht van Jozef 
(MF 392: 2-7); Christus (MF 392: 8-393: 12); detail van het gewaad van de Maagd (MF 393: 13-19); 
gezicht van de Maagd (MF 393: 20-27); detail met de neus van Maria (MF 393: 28); detail 
rechterhand van Maagd (MF 393: 29-394: 3). Overige opnames: MF 395:1-30 Originele negatieven 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknumer: 1608. Gedigitaliseerde 
negatieven en montages in eigen collectie en tevens het archief van Faries, RKD. Overig 
beeldmateriaal: Zwartwit foto van het geheel en de corresponderende details van het onderzoek 
met IRR in collectie Faries, RKD (gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie; MF 400: 24-30). 
Overzichtsfoto in kleur (© Houston, Museum of Fine Arts) in eigen collectie (met dank aan 
Suzanne Harleman). Ondertekening: De compositie is tot stand gekomen door middel van een 
doorgeprikt karton. De puntjes zijn echter wel verbonden.  
Literatuur: Leeflang 2003b, afb. 1 (detail van hand van de Maagd); Faries 2003, p. 29, afb. 9 
(Christus). 
  

 
45. Heilige Familie 
Joos van Cleve, Heilige Familie, Londen, National Gallery, NG 2603. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 49,0 x 36,5; Hand 2004, cat. 
33, fig. 54. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 17 september 1984. Apparatuur: Grundig, 
Hamamatsu N214 Vidicon; film TRI X. Ondertekening: De houding van het Kind was in de 
ondertekenfase meer overeenkomstig met archetype B, waarbij Christus in een gebogen houding 
ligt (zie hoofdstuk 4).  
IR: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, 1946. 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 24 februari 2005. Ondertekening: 
De ondertekening is met het blote oog zichtbaar, onder meer in de kin van het Christuskind en 
langs de contour van de transparante hoofddoek van de Maagd. De wijziging in de houding van 
Christus en Maria’s hand, in verf, is eveneens waarneembaar met het blote oog. Op basis van 
traceringen op folie van foto’s op schaal, kan worden verondersteld dat de compositie werd 
overgebracht met behulp van een karton. Literatuur: Zowel Ainsworth als Hand noemen het 
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onderzoek met IRR (Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250; Hand 2004, cat. 22, p. 
132). Overige opmerkingen: De gegevens inzake de ondertekening zijn gebaseerd op de 
beschrijving in Ainsworth in Ainsworth/ Christiansen 1998, p. 250 en de bestudering van het 
paneel met het blote oog en loep. Op de IR-foto van het paneel was de genoemde verandering in 
de houding van het Christuskind niet tot nauwelijks te zien (archief Ainsworth, New York).  

 
46. Heilig Familie  
Joos van Cleve, Heilig Familie (type A), New York, Metropolitan Museum of Art (M. Friedsam- 
Collectie), 32.100.57. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 42,5 x 31,8 cm; Hand 2004, cat. 32, fig. 51. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Ondertekening: Zowel met het 
blote oog als tijdens het onderzoek met IRR was geen ondertekening zichtbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 (op zaal).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton.   

 
47. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type B), New York, Metropolitan Museum of Art (Blumenthal-Collectie), 
41.190.19. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 51,8 x 37,1 cm; Hand cat. 33.10. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Opnamen: Gehele paneel (IRR 
MA, 2 23-24). Archief van Ainsworth. Kleinbeelddia’s van handmontages (Leeflang) in eigen 
collectie. Ondertekening: Langs de contouren van de figuren zijn duidelijke puntjes van het 
gebruik van een doorgeprikt karton zichtbaar. Met uitzondering van haar linkerhand met de kersen 
is Maria volledig in puntjes overgebracht. De hand is voorbereid met grove contourlijnen en was in 
de fase van de ondertekening iets groter dan dat hij werd uitgevoerd in verf. De omringende 
elementen, zoals de sinaasappel, het mes, de vaas en de bovenrand van de tafel zijn geponseerd; de 
bloemen niet. In het gewaad van de Maagd zijn enkele losse arceringen aangebracht en ook de 
lijntjes voor het haar van Christus werden niet overgebracht door middel van een karton. De 
punten voor de contouren van het lichaam van Christus werden in een tweede fase verbonden 
(zoals ook in de versie in Houston).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 
(in restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de 
vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), 
RKD.  
Literatuur: Ainsworth 1983, afb. 85. 
  

 
48. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), New York, Metropolitan Museum of Art (Robert Lehman 
Collectie), 1975.1.117. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 55,4 x 37,0 cm; Hand 2004, cat. 33.7. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Ondertekening: Zowel met IRR als 
met het blote oog was er geen ondertekening zichtbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton.   
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49. Heilige Familie 
Joos van Cleve en atelier, Heilige Familie (type D), particuliere collectie (Italië), geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 72,0 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 63.2, als 
in de collectie: Rome, Palazzo Odescalichi. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi (eveneens aanwezig Elizabeth Walmsley), 10 maart 2003. 
Apparatuur: UG. Opnamen: Detail van Christus (ML 4: 30-35); gezicht van Jozef (ML 4: 23-29); 
gezicht van Maria (ML 4: 1-22, ML 5: 32-36); details gewaad Maagd (ML 5: 21-31); klosjes garen 
(ML 5: 19-20). Origineel en gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie, gedigitaliseerde opnames en 
montages onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met een droog materiaal, 
bestaat met name uit contourlijnen die slechts op enkele plekken waarneembaar zijn. Dit is mogelijk 
te verklaren aan de hand van de nauwkeurige navolging van de ondertekening in verf. Enkel daar 
waar de geschilderde contourlijnen iets afwijken van de ondertekende lijnen zijn deze zichtbaar. 
Naast de contourlijnen, die mogelijk het gevolg zijn van het gebruik van een traceerkarton, bracht 
de kunstenaar enkele arceringen aan in het gewaad van de Maagd. De geschilderde klosjes garen op 
de voorgrond werden van positie veranderd in vergelijking met de ondertekening. Met uitzondering 
van de zwarte hoed van Jozef werden alle kleuren transparant tijdens het onderzoek met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003.  
Overige opmerkingen: Het paneel werd onderzocht in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova in 
het Palazzo Spinola in Genua.  

 
50. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), Sint-Petersburg, Hermitage, GE 411. Olieverf op doek. Rechthoekig 
staand: 42,5 x 31,5 cm; Hand 2004, cat. 33.2. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 16 april 2004. Ondertekening: Er is met het blote oog 
nauwelijks ondertekening zichtbaar. Wellicht is aan de rechterzijde van het gezicht van de Maagd 
een voorbereide contourlijn aanwezig.                                                                                    
Overige opmerkingen: Het onderzoek met traceringen op transparant folie van foto’s op schaal 
wees uit dat er zeer waarschijnlijk gebruik is gemaakt van een karton om deze voorstelling te 
reproduceren. Het schilderij werd bestudeerd in de tentoonstelling Liefde uit de Hermitage, 
Amsterdam, Nieuwe Kerk.  

 
51. Heilige Familie  
Atelier, Heilige Familie (type C), Wenen, Gemäldegalerie der Akademie der Bildende Künste, 556, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 53,0 x 39,5 cm; Hand 2004, cat. 33.6. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 2 december 2003 (op zaal). 
Ondertekening: De ondertekening bestaat uit contourlijnen en is zeer goed waarneembaar met het 
blote oog; met name in het lichaam van Christus en de handen en het gezicht van de Maagd. 
Maria’s neusgat werd iets hoger en kleiner voorbereid. Onder haar lip is een horizontaal lijntje 
zichtbaar die het holle gedeelte boven de kin aanduid. De rechterduim van de Maagd werd iets 
hoger voorbereid in de fase van de ondertekening dan dat deze uiteindelijk werd uitgevoerd. In 
Maria’s gezicht zijn enkele ondertekende krullen van het haar zichtbaar die niet zijn gerealiseerd in 
verf. Het onderzoek met traceringen op transparant folie wees uit dat er zeer waarschijnlijk gebruik 
is gemaakt van een karton om deze voorstelling te reproduceren.   

 
52. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Kansas City, Nelson-Atkins Museum, 31-115. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 22,7 
x 18,4 cm; Hand 2004, cat. 6.5. 
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Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 19 oktober 1984. Apparatuur: IU. Ondertekening: De 
ondertekening is zeer moeilijk zichtbaar te maken met behulp van IRR. Wellicht hele fijne lijntjes in 
de kin van Christus en op de borst van Maria (gegevens zijn gebaseerd op onderzoeksrapport).  
UV: Onderzocht door het museum, voor 2005.  
Literatuur: Coll. cat. Kansas 2005, p. 272 (onderzoek met IRR wordt genoemd, geen afbeelding). 
Overige opmerkingen: Het paneel heeft zijn oorspronkelijke dikte behouden en is maar liefst 4,0 
cm dik. Aan de achterzijde is de drager aan alle zijden afgeschuind. Aan de voorzijde is het paneel 
tot aan de randen gegrondeerd; er is geen onbeschilderde rand of baard. Opmerkelijk is de 
ingekraste lijn in de witte grondering aan de linker-, rechter- en bovenzijde (0,3 cm van de rand). 
Deze is mogelijk een indicatie voor de afkadering van de te schilderen compositie.  

 
53. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Madrid, Museo del Prado, 2655, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 60,0 x 47,0 cm; Hand 2004, cat. 71.4. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
  

 
54. Maria en Kind 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind, Madrid, Theotokópoulos, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 46,0 x 33,5 cm; Hand 2004, cat. 59.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ray Art Rayxart Investigation S.L, Madrid, 2005. Apparatuur: Ray Art 
Rayxart. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details (digitaal en afdrukken) eigen collectie, 
kunsthandel Theotokópoulos, Madrid en archief Van den Brink. Ondertekening: Onder de 
voorstelling van Maria en Kind bevindt zich een gedeeltelijk geschilderd portret van een man. De 
hoed (mogelijk zwart, waardoor opaak), neus en ogen zijn geschilderd. De mantel is met enkele 
schetsmatige lijnen voorbereid, maar werd nog niet geschilderd. Op de voorgrond van het portret 
ligt een opengeslagen boek. Wellicht was de eerste verflaag (de fase van de onderschildering) van dit 
boek al aangebracht. In de rechteronderhoek is een sinaasappel voorbereid in de fase van de 
ondertekening, die tevens is uitgevoerd in verf en aanwezig is in de voorstelling met Maria en Kind. 
Deze sinaasappel had waarschijnlijk ook een plaats moeten hebben op het portret, aangezien dit 
deel van de compositie (het onderste gedeelte) met het portret niet werd weggeschilderd door een 
middel van een extra tussenlaag. De brede kwaststreken van deze waarschijnlijk witte (of een 
lichtgrijze) tussenlaag is met name goed zichtbaar in het midden en de bovenste helf van het 
schilderij. Voor de figuren van Maria en Kind kon geen ondertekening worden geregistreerd.  
Röntgen: Onderzocht door Ray Art Rayxart Investigation S.L, Madrid, 2005.  
IRR: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, Jiménez, 23 mei 2005. Apparatuur: Camera 
Micro IR 10, R and C Scientifica S.r.l. 
Overige opmerkingen: Het schilderij is een kleine variant naar de Linsky-Madonna in New York. 
Het paneel in Madrid bevindt zich in de oorspronkelijke lijst (afmetingen incl. lijst: 55 x 43 cm.). 
Tevens is op het schilderij een monogram aangebracht, de letters vB (op de rand van het bord met 
druiven). Het gedeeltelijk geschilderde portret van een man is niet goed zichtbaar in de 
röntgenopname. Enkel de zwarte hoed wordt geregistreerd; de overige geschilderde onderdelen 
(neus, ogen en boek) worden transparant. Het schilderij in Madrid komt zowel qua stijl, compositie 
als afmetingen overeen met het paneel (bestaande uit twee verticale planken met verticale 
nerfrichting) in Alcázar de Colón in Santo Domingo (Dominicaanse Republiek, onderzocht met 
blote oog door Leeflang, Van Harten, 10 april 2007). Dit werk, dat zich bevindt in het slaapvertrek 
van Maria de Toledo, de echtgenote van Diego, de zoon van Christoffel Columbus, wordt niet 
genoemd door Hand of Bermejo 1991.  
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55. Maria en Kind (Linsky-Madonna) 
Joos van Cleve, Maria en Kind (Linsky-Madonna), New York, Metropolitan Museum of Art, 
1982.60.47. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 72,1 x 54,0; Hand 2004, cat. 59, fig. 138 en op p. 110 een detail van de fruitschaal. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Sawyer, maart 1993. Apparatuur: MMA. Opnamen: Maria en 
Kind met fruitschaal op de voorgrond (eigenlijk het gehele schilderij zonder het 
achtergrondlandschap); MMA 2, 25; MMA 2, 26; MMA 2, 27 2-18). Originele negatieven en 
handmontages archief Ainsworth, dia’s van handmontages in eigen collectie. Ondertekening: Zeer 
uitvoerige en voor Joos van Cleve typerende eigenhandige ondertekening, aangebracht met een 
droog materiaal. De kunstenaar heeft gebruik gemaakt van arceringen in verschillende richtingen 
voor zowel schaduw als volume (geen kruisarceringen). In de mouwomslagen van bruine bont zijn 
korte gebogen parallelle lijntjes geplaatst in de vorm van de mouw. Daarbij bracht hij contourlijnen 
aan voor de hoofdvormen. De linkerhand van de Maagd is enkel aangeduid met een contourlijn 
(zeer kenmerkend voor Joos van Cleve). In haar rechterhand zijn tevens enkele korte lijntjes 
aangebracht voor de knokkels. In het gezicht van Maria en Kind en het bovenlichaam van Christus 
is de ondertekening minder nadrukkelijk aanwezig, alsof de kunstenaar rekening hield met de 
transparantie van de overliggende verflagen. Naast de fruitschaal op de voorgrond was een 
sinaasappel of citroen gepland die niet werd uitgevoerd. De geschilderde sinaasappel met mes aan 
de rechterkant werd daarentegen niet gepland in de fase van de ondertekening. Verder werd de 
ondertekenfase nauwkeurig nagevolgd in verf. Alle kleuren waren goed doordringbaar met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
Literatuur: Hand noemt het onderzoek met IRR (ondertekening zichtbaar in figuren en het 
stilleven op de voorgrond, Hand 2004, p. 149). 

 
56. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Saint Louis, Saint Louis Art Museum, 19:1924, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 54,0 x 38,5 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Faries, 24 april 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail van 
het gezicht van Christus (MF 200: 10a); hetzelfde detail, maar dan dichterbij (MF 200: 11a); SL 1, 5c 
11-12 (contact sheets Ainsworth). RKD-kunstwerknummer: 1032 Overig beeldmateriaal: 
Overzichts zwartwit foto (collectie Faries, RKD). Ondertekening: Met IRR zijn enkele 
schematische contourlijntjes van de ondertekening zichtbaar (in een droog materiaal). De vorm van 
het hoofd van zowel Maria als Christus werd aangeduid met een contourlijn, en met fijne lijntjes 
werden de neus en mond aangegeven. Er lijken tevens enkele krullen voor het haar te zijn 
voorbereid. De schaduwpartijen van het gewaad van de Maagd werden gemengd of onderschilderd 
met zwart, waardoor deze partijen ondoordringbaar waren tijdens het onderzoek met IRR.  
Overige opmerkingen: Toeschrijving van het museum: Joos van Cleve? Mogelijk is het werk 
echter eerder in verband te brengen met de schilderijen die zijn toegeschreven aan de Meester van 
de Papagaai, dan met Joos van Cleve.  

 
57. Maria en Kind 
Joos van Cleve, Maria en Kind, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 836. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 74,3 x 56,0 cm; Hand 2004, 
cat. 62, fig. 139. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 14 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Een 
groot blok van Maria en Kind, detail van tafel aan de voorzijde en detail van venster aan de 
linkerkant (opnamecodes onbekend). Negatieven en handmontages in archief Ainsworth. Dia’s van 
handmontages in eigen collectie. Ondertekening: Maria en Kind zijn voorbereid met een vlot 
opgezette eigenhandige ondertekening in een droog materiaal. Joos van Cleve maakte veel gebruik 
van contouren en arceringen (geen kruisarceringen). In veel gevallen, zoals in de mouwen en 



 246

bontomslag van het gewaad van Maria, werd het ondertekenmateriaal niet van het paneel gehaald 
bij het arceren van de schaduwpartijen en zijn de parallel geplaatste lijnen verbonden (zigzag-lijnen). 
Maria’s rechterhand (in profiel) met lange slanke vingers werd aangegeven met een contourlijn 
(vergelijkbaar met onder meer de hand van de Heilige Stefanus op het linker binnenluik van het San 
Donato-altaarstuk, de hand van de Heilige Anna op Maria en Kind met Joachim en Anna in Brussel en 
Maria’s hand op het Cerezo-altaarstuk, Agaeta). De linkerhand werd wel voorbereid met arceringen, 
zowel op de rug van de hand als in de bovenste vingerkootjes. Met golvende lijntjes zijn de 
knokkels aangeduid. De rug en schouder van Christus werd aan de rechterkant versmald (de 
ondertekende contourlijn is meer naar rechts). In het gezicht van Christus en de Maagd is minder 
ondertekening aanwezig dan in de gewaden (mogelijk hield de kunstenaar rekening met de 
transparantie van de verflagen). Christus’ haren werden aangegeven met boogjes langs de haargrens. 
De ondertekening van Maria en Kind werd vrij nauwkeurig gevolgd in verf. In het raam werd een 
vaas voorbereid in de fase van de ondertekening die niet werd uitgevoerd in verf. Het donkere 
gedeelte van de achtergrond bleef volledig opaak. De blauwe jurk van de Maagd is iets minder 
transparant dan de rode mantel en vleespartijen, maar kan desalniettemin goed worden 
doordrongen met IRR.  
IR (geheel en details): Onderzocht door  het museum, datum onbekend.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Lammertse, 11 december 2006 (op zaal).  
Overige opmerkingen: Het paneel bestaat uit twee verticale planken. In de files van het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen bevindt zich een oude foto van het schilderij met Maria en 
Kind, waarop het (niet originele) monogram van Albrecht Dürer, AD en een datering 1518 was 
geschilderd. Deze zijn nu verwijderd.  

 
58. Maria en Kind 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind, Cincinnati, Cincinnati Museum of Art, 1981.130. Olieverf 
op paneel. Rechthoekig staand: 61,1 x 46,4 cm; Hand 2004, cat. 92, fig. 113. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 5 november 1982. Apparatuur: IU. Opnamen: Mond en neus van 
Maria; gezicht van de Maagd; linkerhand, rechterhand en linkervoet van Christus (IRR MF 127, 11-
22). Collectie Faries, RKD Ondertekening: Met IRR zijn enkele trefzekere en hier en daar 
onderbroken contourlijnen zichtbaar in de figuren. De ondertekening is aangebracht met een droog 
materiaal en kwam naar alle waarschijnlijkheid tot stand door middel van een traceerkarton. De 
eerste afdruk van het karton werd voor een tweede maal overgetrokken, waardoor er dubbele lijnen 
zijn ontstaan (zie Faries in Coll. cat. Kansas 2005, p. 286 en tevens hoofdstuk 2 en 4). De 
ondertekening was beter te registeren dan het schilderij in Kansas. De achtergrond bleef echter, 
evenals bij de versie in Kansas, volledig opaak.  
IRR: Onderzocht door Faries, 21 september 1990. Apparatuur: IU. Opnamen: Hoofd van 
Christus (IRR MF 777, 13-18); rechterhand Christus (IRR MF 777, 19-20); linkerhand Christus en 
een gedeelte van het gewaad van Maria (IRR MF 777, 25-35); linkervoet Christus (IRR MF 777, 21-
24). Collectie Faries, RKD-kunstwerknummer: 1074. Overig beeldmateriaal: Zwartwit foto 
geheel en kleurendetail van hand van Christus en gedeelte van Maria’s gewaad (gelijk aan IRR-
montage) onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Gedigitaliseerd materiaal in eigen 
collectie.  
Literatuur: Faries in Ainsworth 2001, p. 93 (auteur noemt onderzoek met IRR, maar geen 
afbeelding); Faries in coll. cat. Kansas 2005, fig. 21e (IRR-detail van Christus’ voet); 21i (IRR-detail 
van de hand met kersen). 
  

 
59. Maria en Kind 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind, Kansas City, Nelson Atkins Museum of Art, 33-50. 
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Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 61,3 
x 46,4 cm; Hand 2004, cat. 91, fig. 114. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Van Bueren, Chapuis, 21 november 1983. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van de hand van de Maagd met bloem (MF 780, 14-17); gezicht van Christus 
(MF 780, 18-21); Christus’ hand met kersjes (MF 780, 22-23); detail van het kussen en het gewaad 
van de Maagd, rechts van Christus (MF 780, 24-36); de linkervoet van Christus (MF 781, 0-6); detail 
van het gewaad (MF 781, 7-8); gezicht van Maria (MF 174, 11a-14a); rechterhand van Christus met 
kersjes (MF 174, 15a-18a); nogmaals de rechterhand van Christus (MF 174, 15a-18a); Christus’ voet 
(MF 174, 19a); mouw van Maria (MF 174, 20a-23a). RKD-kunstwerknummer: 1023 Overig 
beeldmateriaal: Zwartwit foto, overzicht en kleurendetail de voet en het gewaad van Christus 
(collectie Faries, RKD). Ondertekening: De ondertekening van de Maagd en het Kind bestaat 
hoofdzakelijk uit contourlijnen, die zijn aangebracht met een droog materiaal. De lijnen zijn minder 
schematisch dan de exacte versie in Cincinnati (voor discussie over de twee versies in Kansas en 
Cincinnati, zie Faries in Coll.cat. Kansas 2005). De tenen van de linkervoet van Christus zijn in het 
schilderij in Kansas kleiner voorbereid in de fase van de ondertekening, dan dat zij uiteindelijk 
werden uitgevoerd. In de blauwe mantel van de Maagd werden enkele fijne, lichtgrijze 
contourlijntjes voor de plooien geregistreerd (blauw is minder doordringbaar en registreert dan ook 
vrij donker). De rechterhand van Christus werd schetsmatig ondertekend en de kersen werden niet 
voorbereid. Kleine verschuivingen in de positie van de vingers van Maria’s rechterhand. De rug van 
Christus is voorbereid met een dubbele contourlijn en een aantal arceringen. De vorm van de mond 
van Christus werd eveneens iets gewijzigd. Zijn haren werden aangeduid met ondertekende 
boogjes. Bovendien bleef Christus’ haar in de versie in Kansas meer opaak dan in het schilderij in 
Cincinnati. De achtergrond van het werk in Kansas blijft, evenals de versie in Cincinnati, volledig 
opaak.  
IRR: Onderzocht door Faries, 25 september 1990. Apparatuur: IU. Opnamen: Zie onderzoek 
1983.  
UV: Onderzocht door museum, voor 2005.  
Literatuur: Faries in Ainsworth 2001, 93 (auteur noemt het onderzoek met IRR, geen afbeelding); 
Faries in coll. cat. Kansas 2005, pp. 277-288, fig. 21f (IRR-detail van de voet van Christus, en 
gedeelte van de witte doek); 21g (IRR-detail van het voetje van Christus, detail van 21f); 21h (IRR-
detail van hand met kersen); 21j (IRR-detail van Maria’s hand met bloem). 
Overige opmerkingen: Het paneel bestaat uit twee verticale planken; is aan de achterzijde 
afgeschaafd en voorzien van een parket.  

 
60. Maria en slapend Kind 
Buiten het atelier, Maria en slapend Kind, Aken, Suermondt-Ludwig Museum, 307. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 40,8 
x 31,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, 28 mei 2003. Apparatuur: SLM. Opnamen: Detail van 
het gezicht van Maria (ML 13: 9a-36a); detail van het gezicht van Christus (ML 13: 1a-6a); detail 
met de handjes van Christus en de hand van Maria (ML 12: 20a-28a); detail van het lichaam van 
Christus (ML 12: 1a-9a, 12a-18a); hand in profiel, Maria (ML 12: 10a-11a). Originele en 
gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie, gedigitalisseerde opnames en montages in collectie Faries. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De figuren tonen 
een duidelijke getraceerde ondertekening in een droog materiaal. De contourlijnen zijn schematisch 
en op meerdere plaatsten onderbroken. In het lichaam van Christus werden eveneens enkele 
arceringen aangebracht. De kunstenaar heeft de getraceerde lijnen niet exact gevolgd in verf. De 
vingers van de Maagd schilderde hij dunner en langer, dan dat deze werden voorbereid in de 
ondertekening. Ook het lichaam van Christus werd in verf slanker dan dat het was gepland in de 
ondertekenfase. De belangrijkste wijziging is het opgetrokken been van Christus. In de 
ondertekening was het been verder opgetrokken en komt deze meer overeen met de andere versies 
in Budapest, Praag en Indiana. Behalve de eredoek en het bont, dat mogelijk met grijs of zwart 
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werd onderschilderd, waren de verflagen transparant voor het oog van de IRR-camera. De ogen 
van Maria en het Kind zijn in het verleden uitgekrast met een scherp voorwerp (tijdens het 
iconoclasme?).  
Overige opmerkingen: Het schilderij wordt door het museum toegeschreven aan de Meester van 
de Magdalena-legende. Het paneel is aan de bovenzijde aan de achterzijde afgeschuind. Aangezien 
deze afschuining niet aanwezig is aan de linker-, rechter- en onderkant is het paneel aan deze zijden 
wellicht iets verkleind.  

 
61. Maria en slapend Kind 
Atelier, Maria en slapend Kind, Budapest, Szépmuvészeti Múzeum, 4314, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 36,6 x 28,8 cm; Hand 2004, cat. 9.1. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Urbach, voor 2002. Opnamen: IR-foto van het volledige schilderij. 
Negatieven in Budapest, Szépmuvészeti Múzeum. IR-foto in eigen collectie. Ondertekening: In 
het Christuskind en langs het gezicht van de Maagd zijn enkele contourlijnen van de ondertekening 
zichtbaar. Mogelijk werd de compositie overgebracht met behulp van een traceerkarton.  
Literatuur: Urbach 1990, p. 27 (de ondertekening wordt genoemd, maar er is geen afbeelding 
opgenomen). 
Overige opmerkingen: IR-foto ontvangen op 12 december 2002 van Peter van den Brink.  

 
62. Maria en slapend Kind 
Buiten het atelier, Maria en slapend Kind, Indianapolis, Indianapolis Museum of Art, 24.8, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 48,0 x 34,0 cm; Hand 2004, cat. 9.4. 
Onderzoek: 
Houtidentificatie: Onderzocht door Klein, datum onbekend.  
Overige opmerkingen: Het paneel is gemaakt van lindehout. Vandaar dat kan worden 
verondersteld dat dit werk mogelijk een Duitse kopie is naar een voorbeeld van Joos van Cleve. De 
bevindingen in dit proefschrift zijn gebaseerd op een zwartwitfoto van het werk. Op deze foto is 
geen ondertekening zichtbaar. Het onderzoek met behulp van traceringen op transparant folie van 
fotoreproducties op schaal wees uit dat de contourlijnen van de compositie overeenkomen met de 
versie van Joos van Cleve in Praag. Er zou dus sprake kunnen zijn van het gebruik van een karton.  

 
63. Maria en slapend Kind 
Atelier, Maria en slapend Kind, particulier bezit (voormalig: Collectie A.F. Philips, Eindhoven), geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 52,0 x 44,0 cm; Hand 2004, cat. 9.3. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 12 november 2006. Ondertekening: 
Met het blote oog zijn enkele contourlijnen (wellicht een droog materiaal) van de ondertekening 
door de verflagen heen zichtbaar. Zo is aan de linkerzijde van het gewaad van Maria een 
verschoven contourlijn waarneembaar.                                                                                   
Overige opmerkingen: Het paneel werd bestudeerd tijdens de kijkdagen van Sotheby’s 
Amsterdam van 10 tot en met 13 november 2006. Het paneel, bestaande uit twee verticale 
eikenhouten planken, heeft een onbeschilderde rand en een gedeeltelijk bewaard gebleven baard aan 
alle kanten. De drager is aan de achterzijde voorzien van een parket. Het onderzoek met behulp van 
traceringen op transparant folie van fotoreproducties op schaal wees uit dat de contourlijnen van de 
compositie overeenkomen met andere versies uit het atelier. 
 

 
64. Maria en slapend Kind 
Joos van Cleve, Maria en slapend Kind, Praag, Narodni Galerie (bruikleen van de Kasteel Collectie, 
Praag), HS 180, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 50,0 x 36,5 cm; Hand 2004, cat. 9, fig. 29. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, 27 mei 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: Het 
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gehele schilderij werd gedocumenteerd (IRR MF 1530: 36-1531: 29). Origineel en gedigitaliseerd 
materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Digitale opnames en montages in eigen 
collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in 
eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Maria en 
Kind zijn tot in detail met vlotte, schetsmatige en enigszins rommelige contourenlijnen en 
arceringen voorbereid in de fase van de ondertekening met een droog materiaal. De tekenstijl is 
typerend voor Joos van Cleve; hetzij minder nauwkeurig dan over het algemeen. Hij maakte gebruik 
van zigzaglijnen (boven het bovenste voetje van Christus) en bibberige contourlijnen (contour van 
het gezicht van de Maagd). Voor de plooien in het rode gewaad werden losse breed gespatieerde 
arceringen geplaatst voor schaduw; hier en daar zijn deze schaduwpartijen omlijnt met een contour. 
De blauwe jurk van de Maagd is slechts gedeeltelijk doordringbaar in IRR en werd wellicht in 
grisaille onderschilderd. Het groene landschap is opaak, waardoor ook hier geen ondertekening 
zichtbaar kon worden gemaakt.  
Overige opmerkingen: Het schilderij werd met IRR onderzocht in de tentoonstelling Imperial 
Paintings from Praque, Maastricht, Bonnefantenmuseum. De ondertekening in de figuren is goed 
zichtbaar met het blote oog. Vackova (1985) en Hand (2004) veronderstellen beiden dat het 
landschap door een andere hand zou kunnen zijn uitgevoerd. Het onderzoek met IRR lijkt dit 
vermoeden te bevestigen. Het landschap is ondoordringbaar en lijkt dikker te zijn geschilderd.  

 
65. Maria en slapend Kind met vijg 
Atelier, Maria en slapend Kind met vijg, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
365, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 53,5 x 41,5 cm; Hand 2004, cat. 110.2, fig. 158. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Hoofd Maria inclusief hoofddoek, hand met vijg, Christus hoofd en bovenlichaam (MF 1480: 13-
1482: 08, gedigitaliseerd in eigen collectie en collectie Faries). RKD-kunstwerknummer: 2089. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details (Leeflang) eigen collectie en onder Antwerpen-
Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening werd aangebracht met zowel 
een droog als een vloeibaar materiaal en bestaat hoofdzakelijk uit contourlijnen (mogelijk gebruik 
van een karton). Enkele arceringen in het gezicht van de Maagd. In de ondertekenfase had Maria 
een hoofddoek over haar hoofd, die niet werd uitgevoerd in verf. Bovendien werd de positie van 
het hoofd veranderd (zie beschrijving van Maria en Kind met vijg in Genua, nr. 66). De blauwe jurk is 
ondergemodelleerd met zwart of grijs. Ook de achtergrond aan de linkerzijde is slechts gedeeltelijk 
doordringbaar in IRR.  
  

 
66. Maria en slapend kind met vijg 
Atelier, Maria en slapend kind met vijg, Genua, Galleria di Palazzo Bianco, P.B. 108, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 60,8 x 45,5 cm; Hand 2004, cat. 110.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Galassi, Jansen, Meuwissen (ook aanwezig: Masi, 
Mignonege), 7 april 2002. Apparatuur: UG. Opnamen: Hoofd van Maria; Christus; detail van het 
gewaad van Maria; handen van zowel Christus als Maria (MF 1541: 02-1543: 19). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2106. Gedigitaliseerde opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Van de vier versies van de 
voorstelling met Maria en Kind met vijg werden er twee onderzocht met IRR: de schilderijen in Genua 
(Galleria di Palazzo Bianco) en Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België). De 
composities in Genua en Brussel komen nagenoeg overeen. Enkel de houding van het hoofd en het 
gezichtstype van de Maagd verschillen. In de versie in Brussel is het hoofd meer naar rechts 
gekanteld en ontbreekt de transparante hoofddoek die het hoofd van Maria gedeeltelijk bedekt op 
het schilderij in Italië. In beide schilderijen is de blik van Maria naar beneden gericht, maar in 
Brussel lijkt zij naar de vijg te kijken en op het werk in Genua naar het Christuskind. De mond van 
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de Maagd in Genua is iets geopend. De vollere lippen staan in contrast met de smalle lippen van 
Maria op het paneel in Brussel. Het ronde gezicht, de licht geopende mond en het kuiltje in de kin 
geeft de Maagd op het schilderij in Genua een meer realistische uitstraling. Zij lijkt minder 
geïdealiseerd dan het smalle ovaalvormige hoofd van Maria in Brussel. De vergelijking tussen de 
ondertekening van de twee versies geeft een belangrijk inzicht in de relatie tussen de panelen. Het 
schilderij in Genua en het overgrote deel van het paneel in Brussel werd voorbereid met een droog 
materiaal (in Brussel werden ook enkele lijnen in een schijnbaar vloeibaar medium geregistreerd). 
Het karakter van de ondertekening op de twee panelen verschilt echter. De figuren op het schilderij 
met Maria en Kind met vijg in Genua zijn aangeduid met contourlijnen en arceringen voor schaduw en 
volume. De ondertekening is vrij vlot opgezet in tegenstelling tot het werk in Brussel. De 
kunstenaar gebruikte in dit laatste schilderij met name contourlijnen en het gebruik van arceringen 
is beperkt gebleven tot enkele diagonaal arceringen op het voorhoofd van de Maagd en Christus. 
De contourlijnen in het gezicht en lichaam van Christus zijn zeer schematisch. Vandaar dat de 
ondertekening van het paneel in Brussel waarschijnlijk tot stand kwam met behulp van een 
doordrukkarton. Hoewel een getraceerde compositie over het algemeen zeer nauwkeurig werd 
nagevolgd in het verfoppervlak, is dit hier niet het geval. In het het gezicht van het Kind werden 
enkele wijzigingen aangebracht: de contour voor de vorm van het hoofd werd iets verschoven, het 
oor was meer naar rechts en lager voorbereid en Christus’ linkeroog werd lager geschilderd dan dat 
het oorspronkelijk was gepland. De meest opmerkelijke verandering in de ondertekening is de 
houding van Maria’s hoofd. Op het paneel in Brussel werd het hoofd van de Maagd zoals reeds 
opgemerkt in verf meer naar rechts gekanteld en werd de transparante hoofddoek niet uitgevoerd. 
De ondertekening van het Brusselse paneel lijkt de contouren van het gezicht, de rode mantel, die 
van het hoofd lijkt te zijn afgegleden en de transparante hoofddoek te volgen zoals deze zijn 
geschilderd op het schilderij in Genua. Het linkeroog van de Maagd in Brussel was in de 
ondertekenfase hoger gepland en het rechteroog juist iets lager. In de ondertekening was de 
neusbrug een verticale lijn in plaats van de licht diagonale lijn in verf. Vandaar dat kan worden 
vastgesteld dat de versie in Brussel naar de compositie in Genua werd vervaardigd. Tijdens het 
onderzoek met IRR naar het paneel in Genua werden de rode, witte en vleeskleurige partijen 
transparant voor het oog van de camera. De blauwe jurk van de Maagd registreert grijs, maar is niet 
volledig opaak. Het groene landschap aan de rechterkant is doordringbaar, maar er werd geen 
ondertekening in deze zone vastgelegd. De donkere achtergrond, met uitzondering van de bruine 
kolom (wel transparant), links van de Maagd, blijft opaak.  
Literatuur: Galassi 1997, p. 138-141, afb. met het IRR-detail van het gezicht van de Maagd. 
  

 
67. Maria en Kind met peer 
Atelier, Maria en Kind met peer, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, 2091. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 56,8 x 43,3 cm; Hand 2004, 
cat. 111, fig. 159. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Sander, voor 1993. Apparatuur: FSK. Opnamen: Zie publicatie Sander 
1993 Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met 
een vloeibaar medium, bestaat enkel uit schematische contourlijnen. De ondertekening werd 
nauwkeurig nagevolgd in verf.  
Literatuur: Hand geeft in zijn catalogusnotitie een beschrijving van de ondertekening, gepubliceerd 
door Sander (Hand 2004, p. 185) en merkt terecht op dat de ondertekening van dit paneel geen 
duidelijke overeenkomsten vertoont met de eigenhandige ondertekening van Joos van Cleve. Hij 
veronderstelt dat dit schilderij is gemaakt door een assistent in de werkplaats van Van Cleve, die 
wellicht eveneens werkzaam was (als leerling of gezel) in het atelier van de Meester van Frankfurt; 
Sander 1993, p. 204-210, afb. 120. 
Overige opmerkingen: Het onderzoek met behulp van traceringen op transparant folie van 
fotoreproducties op schaal wees uit dat de contourlijnen van de compositie overeenkomen met de 
versie in Antwerpen.  
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68. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Joos van Cleve, Maria en Kind met Joachim en Anna, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, 545, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 109,0 x 74,0 cm; Hand 2004, cat. 36, fig. 
49. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Hoofd van Anna (MF 1470: 25-31); hoofd van Joachim (MF 1470: 32-36a, 1471: 2-4); 
hoofd van Maria (MF 1469: 22-35); rechterhand van Joachim (MF 1469: 11); laars van Joachim (MF 
1469: 12-20); rechterkapiteel van de zuil; stoel van Maria (MF 1469: 1-7); Christus met de handen 
van Maria, Anna en Joachim; kleuraanduiding voor blauw (MF 1469: 9); kleuraanduiding voor rood 
(MF 1469: 10); detail van de plooien van het gewaad van de Maagd (MF 1469: 8). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2094; digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening van dit paneel is 
zeer karakteristiek voor Joos van Cleve en werd aangebracht met een droog materiaal. De lijnen zijn 
echter verschillend in dikte. Het is mogelijk dat de kunstenaar zijn ondertekenmateriaal (krijt?) af en 
toe in olie dompelde, waardoor sommige lijnen lijken te zijn aangebracht met een penseel. Het IRR-
detail van Christus (zie afb. 36, hoofdstuk 2) is een illustratief voorbeeld van ondertekenstijl. De 
ondertekening bestaat uit vlot opgezette contourlijnen voor de hoofdvormen en een uitgebreide 
systeem van arceringen. Hoewel de kunstenaar de afstand en lengte van de arceringen varieert om 
een verschil in de diepte van de schaduw aan te brengen, is er geen gebruik gemaakt van 
kruisarceringen. Opmerkelijk is dat sommige arceringen tegen de richting van het volume ingaan, 
zoals in de arm van Joachim. In het gewaad van de Heilige Anna (linker onderhoek van het 
genoemde IRR-detail) werden eerst de plooien aangegeven met contouren, vervolgens werd langs 
de rand met korte gebogen arceringen de bolling van de stof aangeduid en tot slot bracht de 
kunstenaar lange diagonale arceringen aan voor schaduw. De handen zijn aangeduid met 
contourlijnen en de vingers zijn opmerkelijk lang en dun. Met name de linkerhand van Maria 
springt in het oog door het lineaire karakter. In de hand van Joachim werden tevens de nagels 
aangeduid, maar de geknikte lijnen voor de vingerkootjes vertonen veel overeenkomsten met 
ondertekening in de houtsnedenconventie, zoals aangebracht op de binnenluiken van het Reinhold-
altaarstuk. Tevens werden twee kleurnotaties: een ‘b’ voor de blauwe jurk van de Maagd en een ‘r’ 
voor de rode mantel van Anna geregistreerd. De kunstenaar bracht kleine veranderingen aan in verf 
ten opzichte van de ondertekening. Zo werden de vingers van de hand van Anna in verf verlengd. 
De groene mantel van Joachim is ondoordringbaar voor het oog van de camera. Het blauwe 
gewaad van de Maagd is dik geschilderd, en registreert grijs. De ondertekening is in deze partij op 
sommige plaatsen echter wel zichtbaar. De overige partijen worden volledig transparant in IRR.  
Röntgen: Onderzocht door het KIK, voor 1996. Materiaal aanwezig in Brussel, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 23 maart 2005 (op zaal).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Wolters, 6 november 2006 (op zaal).  
Literatuur: Leeflang 2007, afb. 10 (IRR-detail van het hoofd van Maria). Andere technische 
gegevens (geen IRR) in Bussers/ Phan 1996. 
Overige opmerkingen: Ondanks hetzelfde onderwerp als in Parijs en Poznan is de compositie van 
het schilderij in Brussel afwijkend. Het betreft hier een grotendeels eigenhandig uitgevoerd stuk. 
Het formaat, de hoge kwaliteit en het ontbreken van kopieën naar deze compositie doen 
vermoeden dat dit paneel in opdracht werd vervaardigd.  

 
69. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, Parijs, Musée des Art Décoratifs, 19523, olieverf op 
paneel, overgebracht op doek. Drieluik: middenpaneel 109,0 x 70,0 cm; zijpanelen (elk) 109,0 x 30,0 
cm. Hand 2004, cat. 108.4. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 21 februari 2002 (in het depot). Ondertekening: 
Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
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Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Op 
het rechterluik staat de Heilige Barabara en op het linkerluik de Heilige Catherina. De schilderstijl is 
afwijkend van Joos van Cleve. De kunstenaar verantwoordelijk voor dit drieluik gebruikte harde 
kleuren en veel zwart om de contouren aan te zetten. Het paneel in het Musée d’ Histoire de la 
Médédine (Parijs) met hetzelfde onderwerp is van dezelfde hand. Beide schilderijen kunnen wellicht 
tot het oeuvre van Imitator A worden gerekend (zie hoofdstuk 2 en 4).  

 
70. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, Parijs, Musée d’ Histoire de la Médédine, 89 01 0054, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 109,0 x 71,0 cm; Hand 2004, cat. 108.3. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 19 februari 2002. Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details van ektachrome in de vorm van kleinbeelddia’s in eigen collectie (copyright Parijs, Musée d’ 
Histoire de la Médédine). Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
werk bevond zich in het kantoor van de president directeur van de Medische Faculteit. Een 
uitvoerig en zorgvuldig onderzoek was hierdoor onmogelijk. Dit paneel is van dezelfde hand als het 
drieluik in het Musée des Art Décoratifs (Parijs) en kan mogelijk worden toegeschreven aan 
Imitator A.  

 
71. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, particulier bezit (Verenigde Staten), geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 92,0 x 64,8 cm; Hand 2004, cat. 108, fig. 
156 (met verblijfplaats onbekend en tevens andere afmetingen: 73 x 57. De afbeelding toont echter 
wel hetzelfde schilderij). 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Luber, 2001. Apparatuur: PMFA. Opnamen: Gezicht van Anna; gezicht 
van de Maagd; handen van Joachim; handen van de Maagd; detail van het gezicht van Christus; 
gehele figuur van Christus (PMFA). Philadelphia, Museum of Fine Arts Ondertekening: Een 
duidelijk te registeren getraceerde ondertekening in de figuren (in een droog materiaal). De 
contourlijnen zijn zeer schematisch en op meerdere plaatsen hoekig en onderbroken. Het landschap 
is niet voorbereid in de ondertekenfase. Op basis van de beschikbare IRR-details kan geen volledig 
beeld worden gegeven van de doordringbaarheid van de verflagen.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 17 oktober 2001 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD.  
Tracering op folie: Onderzocht door Leeflang, 17 oktober 2001. Eigen collectie  
Overige opmerkingen: Aan de linker- en rechterkant zijn delen aangezet. De afmetingen van het 
originele gedeelte van het paneel zijn 92,0 x 46,2 cm. Maria en Kind zijn waarschijnlijk door een 
andere minder ervaren hand geschilderd, dan Joachim en Anna. De opnames van het IRR-
onderzoek en het paneel werden bestudeerd in het restauratielaboratorium van het museum in 
Philadelphia. Friedländer beschouwde dit paneel als het mogelijk origineel. Wellicht kende hij het 
werk enkel van foto’s. Er is hier namelijk geen sprake van een eigenhandig door Joos van Cleve 
uitgevoerd schilderij, maar van een werkplaatskopie.  

 
72. Maria en Kind met Joachim en Anna 
Atelier, Maria en Kind met Joachim en Anna, Poznan, Muzeum Narodowe, MO 107 (Raczynski 
collectie), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 78,3 x 59,1 cm; Hand 2004, cat. 108.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 26 april 2002. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
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en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er is geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Tracering op folie: Door Leeflang, 26 april 2002 (in eigen collectie).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van het schilderij en van 
foto’s op schaal kan worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp 
van een karton. Op de oorspronkelijke originele achterzijde bevond zich een ingekrast merkteken. 
Op dit moment is het merkteken slechts bekend van een zwartwitfoto (foto tevens in archief 
Leeflang), omdat het paneel is afgeschaafd en geparketteerd. De schilderstijl van dit paneel komt 
veel meer overeen met het werk van Joos van Cleve, dan de twee schilderijen met dezelfde 
compositie in Parijs. De kunstenaar maakte gebruik van lichte pasteltinten en de donkere en lichte 
partijen gaan veel geleidelijker in elkaar over (zie hoofdstuk 4).  

 
73. Maria en Kind met de Heilige Bernardus of De lactatie van de Heilige Bernardus 
Buiten het atelier, Maria en Kind met de Heilige Bernardus of De lactatie van de Heilige Bernardus, Brussel, 
Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België, 370, olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 
43,0 x 52,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Christuskind met de handen van Maria (IRR MF 1477, 1-9); gezicht van de Maagd 
(IRR MF 1477, 10-15); handen en gezicht van Bernardus (IRR MF 1477, 16-32). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2090. Digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en enkele details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in collectie Faries, RKD en 
eigen collectie. Ondertekening: Een zeer losse, schetsmatige en enigszins rommelige 
ondertekening in hoofdzakelijk een droog materiaal. Sommige elementen lijken echter te zijn 
voorbereid met een vloeibaar medium. Het werk valt buiten het atelier van Joos van Cleve. De 
kunstenaar zocht naar de juiste positie van neus en ogen van beide figuren. Opmerkelijk is dat de 
handen van de heilige nauwkeurig zijn uitgespaard, maar niet lijken te zijn voorbereid in de fase van 
de ondertekening. De achtergrond bleef opaak en de rode mantel van de Maagd was gemengd of 
onderschilderd met zwart.  

 
74. Maria en Kind met de Heilige Bernardus 
Atelier Joos van Cleve, Maria en Kind met de Heilige Bernardus, Parijs, Musée du Louvre, RF 2230, 
olieverf op paneel. Vierkant: 29,0 x 29,0 cm; Hand 2004, cat. 104, fig. 152. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Scailliérez, voor 1990. Apparatuur: PL. Ondertekening: Er kon geen 
ondertekening zichtbaar worden gemaakt met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002 (op zaal). Ondertekening: Er 
was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 23. 

 
75. Maria en Kind met dominicaanse monnik 
Joos van Cleve, Maria en Kind met dominicaanse monnik, Parijs, Musée du Louvre, RF 2068, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand (bijna vierkant): 57,0 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 103, fig. 151. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Scailliérez, voor 1990. Apparatuur: PL. Opnamen: Onbekend 
Ondertekening: Summiere beschrijving van de ondertekening in de catalogus van 1991. De 
figuren zijn aangeduid met enkele contourlijnen. In het gewaad van de Maagd tevens enkele 
arceringen voor de schaduw van de plooien. De positie van het hoofd van de Dominicaanse 
monnik is iets veranderd.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002 (op zaal). Ondertekening: In de 
rozerode jurk van de Maagd is de ondertekening zichtbaar met het blote oog. In de schaduwpartijen 
in haar linkerbovenbeen en linkerarm zijn diagonale arceringen aangebracht in verschillende 
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richtingen.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 28. 

 
76. Christus als tuinman 
Joos van Cleve, Christus als tuinman, Aken, Suermondt-Ludwig Museum, GK 97. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 60,8 
x 48,2 cm; Hand 2004, cat. 105, fig. 153. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Jansen, Smeets, 24 september 2003. Apparatuur: SLM. 
Opnamen: Het gezicht van Christus (ML 10: 9a-10a/ 20a-21a); Magdalena (ML 10: 14a-15a); detail 
met de voeten Christus (ML 10: 18a); details van het gewaad van Magdalena (ML 10: 13a, 16a-17a); 
detail met de hand van Christus (ML 10: 19a); detail met de lendendoek van Christus (ML 10: 11a). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie. Gedigitaliseerde montages tevens in collectie 
Faries. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in 
eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er is een 
summiere ondertekening, die werd aangebracht met een droog materiaal, aanwezig op het paneel. 
Met enkele contourlijnen zijn de figuren geplaatst. De lange krullende haren van Christus werden 
aangeduid met golvende lijnen; de handen van Christus en Magdalena met contourlijnen. De 
contour van de linkerhand van Christus is enigszins bibberig. Langs de contouren voor de plooien 
van het gewaad van Magdalene zijn enkele korte gebogen arceringen aangebracht. De horizon in 
het landschap werd aangeduid met een enkele lijn. De linkervoet van Christus werd in verf ten op 
zichte van de ondertekening vergroot. De knoop van de lendedoek werd lager voorbereid in de fase 
van de ondertekening, dan uiteindelijk werd gerealiseerd in verf. Het karakter van de ondertekening 
komt overeen met De Heilige Hiëronymus in een landschap in Oldenburg. De rode en blauwe gedeelten 
van het gewaad van Magdalena werden transparant in IRR. De groene mouwen registreerde echter 
grijzig (maar zijn niet volledig opaak). Het zwarte deel van haar kleding was ondoordringbaar. Het 
gehele achtergrondlandschap registeerde grijzig en is slechts gedeeltelijke doordringbaar. Christus 
zijn haar is opaak.                                                                                                        
Opmerkingen: Het schilderij wordt op het moment van de afronding van dit boek gerestaureerd 
in het museum (2007). Het paneel bestaat uit twee verticale planken met verticale nerfrichting 
(paneelnaad net rechts van het midden door het gezicht van Magdalena). Opmerkelijk is een 
ingedrukte rand in de verf aan de linker- en rechterzijde, deze is mogelijk origineel. Ook Muller 
wijst hierop in zijn artikel van 1990 (inzake de Hiëronymus-voorstelling). Theorie van de restaurator 
(Aken) is dat er wellicht gebruik is gemaakt van een noodlijst. Aan de achterzijde van het paneel is 
een trapsgewijze afschuining aanwezig (aan de linker-, rechter- en bovenzijde).   

 
77. Maria en Kind met kersen 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind met kersen, Aken, Suermondt-Ludwig Museum (verzameling 
Irene en Peter Ludwig). Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand (klokvormige bovenzijde): 74,2 x 52,1 cm; Hand 2004, cat. 112, fig. 160. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, 24 september 2002. Apparatuur: SLM. Opnamen: 
Detail van het gezicht van de Maagd (ML 9: 28a-31a); detail met het hoofd van Christus (ML 9: 
24a-27a); de handen van Christus (ML 9: 33a-35a); detail met het middel van Christus en Maria (ML 
9: 32a) en de sinaasappel (ML 9: 36a). Originele negatieven in het archief van Leeflang. 
Gedigitaliseerde opnames en montages zowel in het archief van Leeflang als van Faries, RKD. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening 
is mogelijk tot stand gekomen door middel van een traceerkarton. De fijne contourlijnen registeren 
echter vrij moeilijk en lijken hierdoor in de IRR-opnames lichtgrijs (waarschijnlijk een droog 
materiaal). Wellicht is de ondertekening het resultaat van de eerste afdruk van het karton. De lijnen 
werden niet voor een tweede maal overgetrokken, zoals mogelijk wel het geval bij Christus en 
Johannes de Doper als kinderen in Brussel en Maria en Kind in Cincinnati. In verf werd de 
ondertekening, met uitzondering van de sinaasappel die uiteindelijk groter werd gerealiseerd, 
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nauwkeurig gevolgd. Het sfumato-effect is sterk aanwezig in het schilderij met Maria en Kind met 
kersen. De schaduwpartijen in het gezicht van de Maagd gaan heel geleidelijk in elkaar over. De 
architectuur en het groene kussen waren tijdens het onderzoek met IRR ondoordringbaar. Het 
achtergrondlandschap registeerde grijs, maar was niet volledig opaak.  
Literatuur: Leeflang 2003b, p. 168 (IRR-onderzoek van Maria en Kind met kersen in Aken wordt 
genoemd, geen afbeelding). 
  

 
78. Maria en Kind met kersen 
Buiten het atelier, Maria en Kind met kersen, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
463, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 60,0 x 50,0 cm; Hand 2004, cat. 112.17. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 14 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Hoofd van Maria; hoofd van Christus; voet van Christus met linkerhand van de Maagd; 
detail van het ornament rechtsonder; handen en bovenlichaam van Christus (IRR MF 1464, 20-
1466, 15). Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Gedigitaliseerde negatieven en montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk te registeren 
getraceerde ondertekening (aangebracht met een droog materiaal). De lijnen zijn hard en op 
meerdere plaatsen onderbroken. Enkel de figuren zijn aangeduid met contourlijnen. Het gezicht 
van de Maagd is in verf aan de linkerzijde verbreed ten opzichte van de ondertekening. De kin was 
kleiner voorbereid dan uiteindelijk werd uitgevoerd. Verder zijn de wijzigingen beperkt gebleven tot 
kleine verschuivingen van de contouren voor de plooien. De blauwe mantel van de Maagd en de 
donkere achtergrond zijn ondoordringbaar met IRR. Ook de rode mantel is mogelijk met grijs of 
zwart onderschilderd.   
Overige opmerkingen: Toeschrijving van het museum: Zuid-Nederlandse school. De muts van de 
Maagd is mogelijk een zeventiende-eeuwse overschildering.  

 
79. Maria en Kind met kersen, 1529  
Atelier, Maria en Kind met kersen, 1529 (in een rechthoekig liggend ornament boven het hoofd van 
Maria), Glasgow, The Burrell Collection, 35-303, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 71,1 x 
55,9 cm; Hand 2004, cat. 112.27. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 2 februari 2003 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Neen (enkele digitale snapshots) Ondertekening: De ondertekening is in een 
groot aantal partijen met het blote oog zichtbaar, zoals de geplooide mouw van de Maagd, de gele 
binnenvoering van haar mantel en de vleestinten. De ondertekening is waarschijnlijk aangebracht 
met een droog materiaal. De korrelige stuctuur van het medium is met name zichtbaar in de (tevens 
onderbroken) contourlijn in de geplooide mouw van Maria. Opvallend is de aanwezigheid van 
arceringen, die in de andere onderzochte werken die tot de groep Maria en Kind met kersen kunnen 
worden gerekend, ontbreken. Deze zijn zichtbaar in de binnenvoering en mouw van de Maagd. De 
knokkels van de bovenste hand van Christus zijn aangeduid met korte gebogen lijntjes (komma’s).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. De 
voorstelling is in spiegelbeeld ten opzichte van het overgrote deel van de andere voorstellingen van 
Maria en Kind met kersen. De afmetingen van het paneel zijn bij benadering echter gelijk. Het 
schilderij wordt in het museum toegeschreven aan Jan Gossaert van Mabuse.  

 
80. Maria en Kind met kersen 
Joos van Cleve en atelier, Maria en Kind met kersen, New York, collectie Hester Diamond, geen 
inventarisnummer, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 71,0 x 51,0 cm; Hand 2004, cat. 112.2, 
fig. 100. 
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Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 11 mei 1993 . Apparatuur: MMA.  
IRR: Onderzocht door Billinge, Campbell, 20 februari 2003. Apparatuur: LNG. Ondertekening: 
De ondertekening van de figuren komt mogelijk overeen met de versie in Aken. De fijne 
contourlijnen zijn hoogstwaarschijnlijk het resultaat van het gebruik van een karton (droog 
materiaal). In de achtergrond is een meer schetsmatige ondertekening aanwezig, die eveneens is 
aangebracht met een droog medium (informatie van Lorne Campbell, zie opmerkingen).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 21 maart 2003.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton. Tijdens beide onderzoeken met IRR werden er geen opnames gemaakt. De 
informatie inzake de ondertekening heb ik per e-mail ontvangen van Lorne Campbell (29 juli 2003). 
De bestudering van het paneel met het blote oog op 21 maart 2003 vond plaats op The European 
Fine Art Fair (TEFAF) in Maastricht bij de kunsthandelaar Colnaghi (Londen).  

 
81. Maria en Kind met kersen 
Atelier, Maria en Kind met kersen, Oldenburg, Landesmuseum, 15.564, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 75,5 x 54,5 cm; Hand 2004, cat. 112.4. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Hendrikman, 3 maart 2003. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Gezicht van de Maagd; gezicht van Christus; handen van Christus; linkerhand van Maria (digitaal 
Leeflang/ Hendrikman). Digitale opnames en montages onder Antwerpen-Project (collectie Faries) 
en het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Ondertekening: De ondertekening is mogelijk tot stand gekomen door middel van een 
traceerkarton (droog materiaal). De fijne contourlijnen registeren echter moeilijk, waardoor de 
lijnen over het algemeen lichtgrijs lijken. Desondanks is de ondertekening op het paneel iets beter te 
registeren dan in de versie in Aken. Opvallend zijn de ondertekende krullende haren van Christus, 
die goed zichtbaar zijn en enigszins mechanisch aandoen. De architectuur in de achtergrond is 
ondoordringbaar voor het oog van de camera. Opmerkelijk is dat in deze versie (in tegenstelling tot 
het paneel in Aken) het groene kussen wel transparant wordt. De rode jurk van de Maagd werd in 
dit werk echter onderschilderd met grijs of zwart en is hierdoor opaak.  
Literatuur: Leeflang 2003b, p. 168, afb. 5 (detail van het hoofd van Christus).  

 
82. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 5041, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 73,9 x 56,7 cm; Hand 2004, cat. 112.22. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 28 januari 2002. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Met het blote oog zijn enkele 
contourlijnen van de ondertekening zichtbaar langs de armen van Christus. Ook voor dit schilderij 
werd hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van een doordrukkarton.  
Tracering: Door Leeflang, 28 januari 2002 (in eigen collectie).  
UV-foto's: Onderzocht door Leeflang, 28 januari 2002 (in eigen collectie).  
Overige opmerkingen: Toeschrijving museum: Zuid-Nederlandse School.  

 
83. Maria en Kind 
Buiten het atelier, Maria en Kind, Warschau, Muzeum Narodowe, Wil. 1591, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 81,0 x 61,0 cm; Hand 2004, cat. 112.20. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, 20 april 2001. Apparatuur: IU. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
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onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 1860. Ondertekening: Er 
werd geen ondertekening geregistreerd tijdens het onderzoek met IRR. Er is waarschijnlijk een 
grijze tussenlaag aanwezig, waardoor de eventueel aanwezige ondertekening niet zichtbaar is te 
maken. De tussenlaag werd in de vorm van brede kwaststreken tijdens het IRR-onderzoek 
geregistreerd.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Peeters, 20 april 2002 (op zaal).  
Tracing op folie: Door Leeflang, 20 april 2002 (in eigen collectie).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie naar alle waarschijnlijkheid werd overgebracht met behulp 
van een karton. Toeschrijving van het museum: Zuid-Nederlandse School.  

 
84. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Brussel, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten van België, 7224, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 72,0 x 54,0 cm. Hand 
2004, cat. 82, fig. 143. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 19 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van Christus en Johannes; detail van het ornament aan de linkerzijde met de 
rechtervoet van Christus; detail van de linkervoet van Johannes met het ornament; detail van de 
rechtervoet van Johannes; detail van de rechter onderhoek van het gordijn; detail van de 
rechterknoop van het kussen; detail van de linkerzuil (MF 1471: 07-1472: 19). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 
2100. Gedigitaliseerde opnames en montages in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk te registeren ondertekening in een droog 
materiaal. Figuren zijn tot stand gekomen door middel van een traceerkarton. De ondertekening 
bestaat enkel uit contourlijnen, die op verschillende plaatsen zijn onderbroken. Het kussen, waarop 
de kinderen zitten en de architectuur zijn iets schetsmatiger voorbereid. De drakenpoot van de 
pilaar aan de rechterzijde is enigszins verschoven. De bovenste poot was lager voorbereid in de fase 
van de ondertekening, terwijl de onderste poot juist iets hoger was gepland. Ook de rechterpunt 
van het baldakijn had in de ondertekenfase een iets andere vorm. De hoek was in een eerder 
ondertekenstadium hoekiger en minder sierlijk. Ondanks de kleine genoemde wijzigingen, kan 
worden vastgesteld dat de ondertekening in dit schilderij vrij nauwkeurig werd nagevolgd in verf. 
Enkele delen van het kussen zijn zeer dik geschilderd en registeren zwart. De vleespartijen werden 
mogelijk onderschilderd in grisaille. Verder waren de verflagen eenvoudig doordringbaar met IRR 
(zie hoofdstuk 4).  
Röntgen: Onderzocht door G. van de Voorde (KIK, Brussel), 14 januari 2002. Collectie Faries, 
RKD-kunstwerknummer: 2100, MFX 6: 1-4.  
Literatuur: Leeflang 2003b, afb. 3 (IRR-detail van de gezichten van Christus en Johannes). 

 

85. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Chicago, Art Institute of Chicago, 
1975.136. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 74,7 x 57,6 cm; Hand 2004, cat. 81, fig. 104. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeninger, 1 november 1984. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail 
van Christus en Johannes inclusief de ondertekende draperieën: MF 343:15-36 en MF 344:1-17 
(gedigitaliseerd RKD: MF 343: C3-344: C5). IRR-opnames en montages van Wolff bevinden zich in 
Chicago, Art Institute. Origineel negatieven van het onderzoek uitgevoerd door Faries bij het RKD 
(onder Antwerpen-Project), RKD-kunstwerknummer: 1859. Van dit laatste materiaal bevinden de 
digitale opnames en montages zich zowel in het archief van Leeflang als in het RKD. Afdrukken 
van de montages van Chicago tevens in het archief van Leeflang (met dank aan Martha Wolff). 
Ondertekening: De ondertekening van Christus en Johannes zijn tot stand gekomen door middel 
van de traceermethode (aangebracht met een droog materiaal) en bestaat enkel uit schematische 



 258

contourlijnen, die op verscheidene plaatsen zijn onderbroken. In de achtergrond en architectuur is 
echter een schetsmatige manier van ondertekenen toegepast (eveneens aangebracht met een droog 
materiaal). In de luchtpartij boven de hoofden van Christus en Johannes zijn loshangende 
draperieën en een cirkel (mogelijk een aureool) voorbereid, die niet zijn uitgevoerd in verf. In verf 
werd een baldakijn en twee pilasters geschilderd. Aangezien deze elementen in de versie in Brussel 
zowel zijn ondertekend als geschilderd, kan worden vastgesteld dat het schilderij in Chicago eerder 
tot stand kwam dan de versie in Brussel (zie hoofdstuk 4). De verflagen van het paneel in Chicago 
waren eenvoudig te doordringen met IRR. De vleespartijen werden echter mogelijk wel in grisaille 
onderschilderd. De rode doek en de architectuur aan de bovenzijde registreert donkergrijs, maar is 
niet volledig opaak.  
IRR: Onderzocht door Wolff, na 1984. Apparatuur: CAI Inframetrics InfraCam. Opnamen: 
Gehele schilderij met uitzondering van de bovenzijde van zuilen aan de linker- en rechterkant 
(Wolff, Chicago). Chicago, Art Institute of Chicago Overig beeldmateriaal: 
Overzichtskleurenfoto (copyright Chicago, Institute of Art), eigen collectie. Ondertekening: Zie 
beschrijving van het onderzoek in 1984.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend. 
Literatuur: verwachte bestandscatalogus Chicago, Art Institute (Wolff). 
Overige opmerkingen: Het paneel is als enige binnen de onderzoeksgroep met de omhelzende 
kinderen voorzien van wapenschilden. Het linker familiewapen kon worden geïdentificeerd met dat 
van de Amsterdamse koopman, Pompeus Occo.  

 
86. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Den Haag, Mauritshuis, 348, 
olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 38,5 x 58,0 cm; Hand 2004, cat. 83. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Wadum, 1997. Apparatuur: Den Haag, Mauritshuis. Opnamen: Detail 
ornament rechtsboven inclusief putto; detail van rechtersokkel; detail van linker onderhoek van 
schilderij inclusief de rechtervoet van Christus; detail van het hoofd van Christus; detail van 
landschap (linkerkant). Originele negatieven en afdrukken in het archief van het Mauritshuis 
(Wadum). Gedigitaliseerde opnames en montages in het archief van Leeflang. Ondertekening: 
Slechts in enkele delen van de figuren zijn ondertekende contourlijnen van het traceerkarton 
zichtbaar (aangebracht met een droog materiaal). Doordat de figuren nauwkeurig werden 
uitgespaard, kan worden vastgesteld dat de houding van de kinderen in hun geheel werd vastgelegd 
in de ondertekenfase. Rond het hoofd van Christus zijn stralen van een aureool voorbereid die niet 
zijn uitgevoerd in verf. Dit element werd niet teruggevonden bij de andere onderzochte schilderijen 
met Christus en Johannes als kinderen. Het architectonische kader dat is geschilderd, wijkt gedeeltelijk af 
van de ondertekening. Daarbij heeft de kunstenaar eveneens veranderingen in de architectuur 
aangebracht tijdens het verfstadium. Voor de florale motieven in de bovenhoeken van het paneel 
heeft de kunstenaar een ponseerkarton gebruikt (zie hoofdstuk 4).  
Verfmonsters: Onderzocht door Wadum, 1997. 
Röntgen: Onderzocht door het museum, 1997.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 7 september 2001 (in het 
restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm 
van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie.  
Literatuur: Wadum/ Traversi 1999, afb. 2 (traceringen Weimar en Den Haag), afb. 3, 4 (beide IRR, 
Den Haag), 5 (verfmonster), 6, 7, 8 (details IRR, Den Haag). 

 

87. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Buiten het atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Palermo, Galleria Regionale, 1102. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 44,0 
x 33,0 cm; Hand 2004, cat. 84.6. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 31 oktober 2002. Apparatuur: RuG. 
Opnamen: Het gehele schilderij werd gedocumenteerd. Digitale opnames en montages onder 
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Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD en het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een vrije ondertekening, die werd 
aangebracht met een droog materiaal. De figuren zijn aangeduid met contouren. Met korte gebogen 
arceringen is het volume van de lichamen aangegeven. In de draperieën en het bed zijn meer 
arceringen aanwezig. Behalve de donkere achtergrond waren de verflagen doordringbaar met IRR.  
Overige opmerkingen: Dit paneel is een gemaakt door een zeventiende-eeuwse navolger van Van 
Cleve.  

 
88. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve en atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, particulier bezit (Duitsland), in 
bruikleen aan Frankfurt, Städelsches Kunstinsitut, geen inventarisnummer. Dendrochronologische 
datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Vierkant: 25,4 x 25,1 cm; Hand 2004, cat. 81.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Richter, 17 februari 1988. Apparatuur: Onbekend. Opnamen: Onbekend 
Overig beeldmateriaal: Overzichtszwartwit foto (copyright Frankfurt, Städelsches Kunstinsitut), 
eigen collectie. Ondertekening: Tijdens het onderzoek met IRR kon geen ondertekening zichtbaar 
worden gemaakt (zie ook hoofdstuk 4).  
Röntgen: voor 1993.  
Verfmonsters: voor 1993.  
Literatuur: In het artikel van Sander wordt het onderzoek met IRR genoemd in voetnoot 31, p. 
183 (Sander 1995). Er werden geen IRR-montages gepubliceerd. 
Overige opmerkingen: De gegevens inzake het onderzoek met IRR heb ik gekregen via Sander 
per e-mail. Ik ken het schilderij enkel van een zwartwit foto.  

 
89. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Joos van Cleve, Christus en Johannes de Doper als kinderen, verblijfplaats onbekend (25 januari 2001, 
geveild bij Sotheby’s New York), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 73,0 x 62,2 cm; Hand 
2004, cat. 84. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 2000. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail van Christus en 
Johannes (digitaal Ainsworth). Archief van Ainsworth Ondertekening: De ondertekende 
contourlijnen (in een droog materiaal) van het traceerkarton zijn zichtbaar in Christus en Johannes. 
Er zijn geen arceringen toegevoegd en evenals op de panelen in Brussel en Chicago zijn de 
contourlijnen op verschillende plaatsen onderbroken. De ondertekening is echter minder goed 
leesbaar dan bij de versies in Chicago en Brussel. Dit kan eventueel te maken hebben met de 
gebruikte IRR-camera. Er zou echter tevens sprake kunnen zijn van een enkele fase in de 
ondertekening (indien ervan wordt uitgegaan dat de ondertekening in Brussel en Chicago in een 
tweede fase werd overgetrokken), het toegepaste ondertekenmateriaal, de dikte van de overliggende 
verflagen of een eventueel aangebrachte grijze tussenlaag. Er zijn geen veranderingen aangebracht 
in de ondertekenfase. Ook bracht de kunstenaar geen wijzigingen aan in verf ten opzichte van de 
ondertekening. Het donkere gedeelte van de baldakijn, achter de kinderen, bleef ondoordringbaar 
met IRR en de kinderen werden in grisaille onderschilderd.  
Röntgen: Onderzocht door het museum (New York, Metropolitan Museum of Art, gegevens in 
het archief Ainsworth), voor 2000.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 12 oktober 2001.  
Tracering op folie: Door Leeflang, 12 oktober 2001 (in archief van Leeflang).  
Literatuur: Het onderzoek met IRR wordt genoemd in de veilingscatalogus van Sotheby’s New 
York. Er werden echter geen IRR-afbeeldingen toegevoegd (veilingscat. Sotheby’s, Art of the 
Renaissance, New York 2001, pp. 74-77). 
Overige opmerkingen: De toevoeging van fleur-de-lis op de baldakijn zou eventueel een 
verwijzing kunnen zijn naar het Franse Hof (aantekeningen Ainsworth).  
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90. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Weimar, Kunstsammlungen zu Weimar, 
Schossmuseum, G 77. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. 
Rechthoekig liggend: 37,8 x 58,6 cm; Hand 2004, cat. 83.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 26 november 2002. Apparatuur: RuG. 
Opnamen: Het gehele schilderij werd gedocumenteerd. Digitale opnames en montages onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries) en het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er werd geen ondertekening 
geregistreerd. De figuren zijn echter wel nauwkeurig uitgespaard. Dit doet vermoeden dat er wel 
een ondertekening aanwezig is. Deze is mogelijk niet waarneembaar, omdat de kunstenaar een 
grijze tussenlaag heeft aangebracht. Faries veronderstelt om deze reden dat dit paneel wellicht 
buiten het atelier van Joos van Cleve zou kunnen zijn vervaardigd (mondeling, 26 november 2002). 
Mijns inziens komt de schildertechniek echter wel dicht in de buurt van de werken uit de werkplaats 
van Van Cleve. De kindjes en het landschap werden tijdens het onderzoek met IRR transparant. De 
schaduwen onder de kinderen op het kussen en de grond, en de schaduwzijden van de architectuur 
zijn opaak (zie hoofdstuk 4).  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 7 mei 2002 (in het 
restauratielaboratorium van het museum).  
Tracering op folie: Onderzocht door Leeflang, 7 mei 2002. Archief van Leeflang.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend. 
Literatuur: Wadum/ Traversi 1999, afb. 2 (traceringen Weimar en Den Haag). 
  

 
91. Christus en Johannes de Doper als kinderen 
Atelier, Christus en Johannes de Doper als kinderen, Wenen, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden 
Künste, 464, olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 50,0 x 58,0 cm; Hand 2004, cat. 80.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 2 december 2003 (op zaal). Overig 
beeldmateriaal: Neen (enkel een digitale snapshot). Ondertekening: Er is met het blote oog 
nauwelijks ondertekening zichtbaar. Enkel in de hals van Johannes zijn twee korte lijntjes door de 
verf te zien, die niet werden uitgevoerd in verf. Het onderzoek met traceringen op transparant folie 
van foto’s op schaal wees uit dat er echter mogelijk wel gebruik is gemaakt van een karton om de 
voorstelling te reproduceren.  
Overige opmerkingen: Gebruik van karton zeer aannemelijk op op basis van traceringen. Zeer 
goede werkplaatskopie naar de versie in Napels, Museo di Capodimonte (Hand 2004, cat. 80, fig. 
105). Het paneel is gedetailleerd geschilderd met oog voor detail, zie onder meer de vlinder. 
Donkere en lichte partijen gaan vloeiend in elkaar over.  

 
92. Heilige Hiëronymus in een landschap 
Atelier, Heilige Hiëronymus in een landschap, Oldenburg, Landesmuseum, 107, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 39,5 x 29,5 cm; Hand 2004, cat. 12.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Hendrikman, 3 maart 2003. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Hiëronymus en detail van de hoed in linker onderhoek (digitaal Leeflang/ Hendrikman). Digitale 
opnames en montages in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Het paneel is vrij 
summier voorbereid in de fase van de ondertekening. Met enkele ondertekende contourlijnen in 
een droog materiaal, en een aantal korte arceringen werd de figuur vastgelegd. In het rode 
hoofddeksel en de mantel werden iets meer arceringen aangebracht. In het landschap werd geen 
ondertekening geregisteerd. Het groen registeerde tevens iets grijziger, en is minder goed 
doordringbaar dan de overige partijen. Het achtergrondlandschap is echter niet volledig opaak. Er 
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werden geen wijzigingen aangebracht in verf ten opzichte van de ondertekening. Het karakter van 
de ondertekening komt overeen met Christus als tuinman in Aken.  

 
93. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1540 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1540, Brussel, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, 4810, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 41,5 x 28,3 cm; niet bij 
Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Gezicht van Hiëronymus; boekenkastje; bril; schedel en wijzende hand (MF 1477: 33-1478: 11). 
Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 2088, digitale opnames en montages in het archief van Leeflang. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en enkele details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in collectie 
Faries, RKD en eigen collectie. Ondertekening: Een zeer duidelijk getraceerde ondertekening, 
aangebracht met een droog materiaal. Zowel de figuur als de omringende elementen, zoals de 
boekenkast, schedel en bril, werden overgebracht door middel van een doordrukkarton. De 
ondertekening werd nauwkeurig nagevolgd in verf, behalve de bril werd in het schilderstadium 
veranderd van positie. De bril was lager voorbereid in de fase van de ondertekening. De 
achtergrond bleef volledig opaak en in het rode gewaad van de heilige werd zwart toegevoegd in de 
schaduwen (zie hoofdstuk 2).  

 

94. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Joos van Cleve, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Art Museums, 1961.26, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 99,6 x 83,8 cm; Hand 2004, cat. 78, 
fig. 95. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Jennings, 22 mei 1990. Apparatuur: MMA. Opnamen: Detail 
van de kandelaar met hoofddeksel; gezicht inclusief hand van Hiëronymus; boek en detail van het 
landschap (JEROME-TIF: S11-S65, kopie van digitale opnames op Cd-rom in eigen collectie). 
Originele materiaal in het archief van Ainsworth, digitale opnames en montages tevens in het 
archief van Leeflang. Ondertekening: De ondertekening werd aangebracht met een droog 
materiaal en bestaat uit contourlijnen voor de hoofdvormen en arceringen voor schaduw en volume 
(mogelijk gebruik van karton). Voor de schaduwzijde van Hiëronymus’ rechtermouw plaatste de 
kunstenaar lange diagonale en lange horizonale arceringen in zijn hoofddeksel op tafel. 
Hiëronymus’ linkeroog werd iets lager voorbereid in de fase van de ondertekening, dan dat 
uiteindelijk werd uitgevoerd in verf. Het sterk nagedonkerde groene tafelkleed was moeilijk 
doordringbaar in IRR. De overige partijen konden eenvoudig worden doordrongen met IRR.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 25 oktober 2001 (op zaal).   

 
95. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Escorial, El Escorial, 10014046, olieverf op 
paneel. Rechthoekigstaand: ca. 40 x ca. 30 cm; niet bij Hand 2004.  
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 29 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
paneel is sterk nagedonkerd en bevindt zich gedeeltelijk achter een vitrinekast, waardoor een 
nauwkeurige bestudering onmogelijk was.  

 
96. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Groep Joos van Cleve, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Genua, Palazzo Reale, 
inventarisnummer onbekend, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: ca. 40 x ca. 30 cm; niet bij 
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Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, Martens, 16 maart 2003 (op zaal). Ondertekening: De 
ondertekening, die zichtbaar is met het blote oog door de verflagen van het gezicht en de schedel 
heen werd mogelijk aangebracht met een vloeibaar medium en een penseel. Er zijn enkel 
contourlijnen waarneembaar.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
schilderijtje hing hoog aan de muur (in het slaapvertrek van de keizerin) waardoor een nauwkeurige 
bestudering onmogelijk was. Aan de boven- en onderzijde zijn twee zwart geschilderde stroken 
toegevoegd, mogelijk om het paneel aan te passen aan de lijst. Het vernis is sterk vergeeld en 
vlekkerig. Desalniettemin zou het onderhavige schilderij een werkplaatskopie kunnen betreffen.  

 
97. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Maastricht, Bonnefantenmuseum, 4043, 
olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 78,5 x 109,5 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Smeets, Van Daalen, 17 januari 2003. Apparatuur: SRAL. 
Opnamen: Gezicht van de Heilige Hiëronymus en een gedeelte van de achtergrond (links, 
opnames enkel digitaal, archief Leeflang). Ondertekening: Een waterige penseelondertekening. De 
lijnen zijn vloeiende, maar schematisch. Zeer waarschijnlijk werd de eerste afdruk (in een droog 
materiaal) van het karton, overgetrokken met een penseel. Ook de groeven en rimpels in het gezicht 
van Hiëronymus werden voorbereid in de fase van de ondertekening. Veel van de schaduwen in de 
plooien van de gewaden zijn gemengd met zwart en zijn hierdoor ondoordringbaar met IRR.  
Overige opmerkingen: Latere kopie. In het museum wordt het werk toegeschreven aan Maerten 
van Cleve.  

 
98. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Madrid, Monasterio de las Descalzas Reales, 
inventarisnummer onbekend, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: ca. 40 x ca. 30 cm; niet bij 
Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 31 mei 2005. Overig beeldmateriaal: Neen (enkel een 
digitale snapshot). Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
paneel hing boven een deur, waardoor een nauwkeurige bestudering onmogelijk was. Het betreft 
hier echter een latere kopie naar een voorbeeld van Joos van Cleve. In de rechteronderhoek bevindt 
zich een goudkleurige kandelaar en linksboven een decoratieve klok (zoals ook op de versie geveild 
bij Sotheby’s Amsterdam en het paneel in Maastricht, Bonnefantenmuseum).  

 
99. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, particuliere collectie (geveild bij Sotheby’s 
Amsterdam), olieverf op paneel. Rechthoekig liggend: 49,0 x 62,8 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Jansen, 3 november 2003. Apparatuur: RuG. Opnamen: 
Digitale opnames en montages zowel in het archief van Leeflang als in dat van Faries, RKD. 
Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Een duidelijk 
getraceerde ondertekening in een droog materiaal in het gezicht, de handen en de schedel.  
Overige opmerkingen: 
Latere kopie.  
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100. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1528 
Atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1528 (gedateerd op het paneel), Princeton, New Jersey, 
The Art Museum, Princeton University, 82-76. Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 
7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 39,6 x 28,8 cm; Hand 2004, cat. 75, fig. 94. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Muller, voor 1990. Apparatuur: AMPU. Opnamen: Zie publicatie Muller 
1990. Ondertekening: De ondertekening werd aangebracht met een droog materiaal, mogelijk krijt 
(gebaseerd op de bestudering van dwarsdoorsneden) en bestaat hoofdzakelijk uit contourlijnen. De 
baard is aangeduid met golvende lijnen. Behalve contourlijnen voor de plooien werden in het 
gewaad van Hiëronymus tevens enkele arceringen aangebracht voor schaduw. De rozenkrans aan 
de muur was in de fase van de ondertekening meer naar links gepland. Op basis van de 
gepubliceerde details kan geen volledig beeld worden gegeven van de doordringbaarheid van de 
verschillende kleuren. In de IRR-details in het artikel van Muller is de ondertekening goed 
waarneembaar (en worden de verflagen transparant).  
Literatuur: 
Muller 1990, afb. 4 (detail van Hiëronymus) en 5 (detail van rozenkrans). 
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

101. Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Buiten het atelier, Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, Rotterdam, Museum Boijmans Van 
Beuningen, 1918, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 31,0 x 22,5 cm; niet bij Hand 2004.  
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Van Asperen de Boer, 17 januari 1994. Apparatuur: vAdB. Opnamen: 
Hiëronymus en lessenaar (IRR AB 1559:15-26). RKD-kunstwerknummer: 126. Ondertekening: 
Summiere ondertekening bestaande uit contourlijnen, die mogelijk werd aangebracht met een droog 
materiaal. Literatuur: Lammertse in Lammertse 1994, pp. 192-195 (cat.nr. 40), afb. b (detail vanhet 
hoofd van Hiëronymus), afb. c (linker onderhoek van het schilderij). In dezelfde catalogus is tevens 
een paneel met Maria en Kind dat in het atelier van Joos van Cleve werd vervaardigd, opgenomen 
(cat. nr. 39, afmetingen: 25,0 x 18,0 cm). Dit werk werd op 20 december 1993 onderzocht met IRR 
door Van Asperen de Boer (met vAdB-apparatuur). Er werd echter geen ondertekening 
gedetecteerd, en er werden geen opnames gemaakt.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

102. Boetvaardige Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1542  
Buiten het atelier, Boetvaardige Heilige Hiëronymus in zijn studievertrek, 1542 (gedateerd op het paneel), 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 3035, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 67,5 x 55,0 cm; Hand 2004, cat. 79.3. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Meuwissen, 21 maart 2003. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Detail van hals en gezicht (IRR MF 1476, 33-1476, 37). Overig beeldmateriaal: Overzicht en 
details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2093. Ondertekening: De ondertekening is zeer 
moeilijk zichtbaar en werd mogelijk aangebracht met een vloeibaar medium en een penseel. Het 
boek op de lessenaar was in een eerder stadium groter. De ondertekening is mogelijk zeer 
nauwkeurig nagevolgd in verf, waardoor de ondertekende lijnen slecht zijn te onderscheiden van de 
geschilderde. De blauwe mantel is moeilijk doordringbaar, aangezien er naar alle waarschijnlijkheid 
veel zwart is toegevoegd.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. De 
datering 1542 (na de dood van Joos van Cleve), de manier van ondertekenen en de toevoeging van 
zwarte verf in de schaduwpartijen lijkt erop te wijzen dat dit schilderij buiten het atelier tot stand is 
gekomen. Het paneel volgt niet de werkplaatsroutines van Joos van Cleve.  
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103. Boetvaardigde Hiëronymus 
Buiten het atelier, Boetvaardigde Hiëronymus, Genua, Galleria di Palazzo Rosso, P.R. 70, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 65,5 x 52,5 cm; Hand 2004, cat. 79.6. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 16 maart 2003 (op zaal). Ondertekening: Er was 
geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. De 
achtergrond is volledig zwart, vandaar dat er niet meer wordt gesproken van een Boetvaardige 
Hiëronymus in zijn studievertrek, maar enkel van de Boetvaardige Hiëronymus.  

 
104. Boetvaardige Hiëronymus in zijn studievertrek 
Atelier, Boetvaardige Hiëronymus in zijn studievertrek, Princeton, The Art Museum, Princeton University, 
28-40. Dendrochronologische datering aanwezig, zie tabel 7. Olieverf op doek, dat is gespannen 
over een paneel. Rechthoekig staand: 67,8 x 57,0 cm; Hand 2004, 79.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Muller, voor 1990. Apparatuur: AMPU. Opnamen: Onbekend 
Ondertekening: De ondertekening was niet zichtbaar tijdens het onderzoek met IRR, mogelijk 
door de aanwezigheid van een grijze tussenlaag.  
Literatuur: Muller 1990 (IRR-onderzoek wordt genoemd, maar geen afbeeldingen). 
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

105. Lucretia 
Atelier, Lucretia, San Francisco, Young Art Museum, 54651, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
75,8 x 61,0 cm; Hand 2004, cat. 60.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Februari 1985. Apparatuur: MMA. Ondertekening: 
Ondertekening zichtbaar (rapport Ainsworth), omdat er geen opnames zijn gemaakt en het rapport 
enkel melding maakt van de aanwezigheid van de ondertekening, is een beschrijving onmogelijk.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

106. Lucretia 
Atelier, Lucretia, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 833. Dendrochronologische datering aanwezig 
(zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 76,0 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 60, fig. 89. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 16 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: Deel 
van het gezicht en de handen (IRR MA VK 4, 4 8-37; VK 4, 5 3-11; ASBL 2, 19 27-28). 
Ondertekening: In het gezicht zijn fijne contourlijnen zichtbaar (in een droog materiaal), die zeer 
waarschijnlijk het resultaat zijn van het gebruik van een traceerkarton. De neusvleugels zijn 
aangegeven met boogjes en de bovenlip met een gebogen golvende lijn. In de changeant mouwen 
registeert de ondertekening beter (en lijkt hierdoor in de opnames donkerder van tint) dan in het 
gezicht en zijn de lijnen hoekig en hier en daar onderbroken. In de handen bracht de kunstenaar 
naast contourlijnen enkele korte arceringen aan voor schaduw. Hoewel de ondertekening van de 
handen mogelijk ook werd aangebracht met behulp van een karton is de ondertekening, door de 
toevoeging van grijs in de handschoenen, moeilijker leesbaar. De donkere achtergrond bleef opaak.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Lammertse, 11 december 2006 (op zaal).   
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107. Salvator Mundi 
Groep/ atelier Joos van Cleve (Cornelis van Cleve?), Salvator Mundi, Madrid, Museo del Prado, 
2654, olieverf op paneel, rechthoekig staand: 60,0 x 54,0 cm; Hand 2004, cat. 13.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met blote oog.  
Overige opmerkingen: Het paneel is schildertechnisch van een hoge kwaliteit en is mogelijk van 
de hand van Cornelis van Cleve.  

 
108. Salvator Mundi 
Buiten het atelier, Salvator Mundi, Madrid, Museo del Prado, 2636, olieverf op paneel. Rechthoekige 
staand (rondboog): 34,0 x 27,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Zeer tekenachtig geschilderd met fijne arceringen in verf; mogelijk tweede 
helft zestiende eeuw (navolger van Joos van Cleve). In catalogus van het museum wordt het werk 
gecatalogiseerd als ‘Anoniem Vlaams’.  

 
109. Salvator Mundi 
Joos van Cleve, Salvator Mundi, Parijs, Musée du Louvre, RF 187, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 54,0 x 40,0 cm; Hand 2004, cat. 13. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Scailliérez, voor 1990.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, voor 1990.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002. Ondertekening: Enkele 
ondertekende contourlijntjes zichtbaar met het blote oog langs de vingers van Christus.  
Literatuur: Scailliérez 1991, p. 34 (IRR- en röntgenonderzoek worden beide genoemd, maar er zijn 
geen afbeeldingen opgenomen).  

 

110. Mater Dolorosa 
Joos van Cleve en atelier, Mater Dolorosa, Genua, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di 
Pellicceria, GNPS 62, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 53,0 x 39,5 cm; Hand 2004, cat. 44, 
fig. 129. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen (ook aanwezig: Masi, Mignonege), 8 
april 2002. Apparatuur: UG. Opnamen: Gezicht van Maria inclusief hoofddoek; handen van 
Maria Dolorosa (MF 1543: 20-26, 1547: 31-37, 1548: 02-11). Origineel en gedigitaliseerd materiaal 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Gedigitaliseerde opnames en montages in het 
archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s 
(Leeflang) eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: 
De ondertekening bestaat enkel uit schematische contourlijnen in een droog materiaal; hetgeen 
wijst op het gebruik van een traceerkarton. De rode, blauwe en inkarnaatpartijen worden 
transparant in IRR. De achtergrond blijft opaak.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (in de tentoonstelling Joos van Cleve 
e Genova).   

 
111. Mater Dolorosa 
Groep Joos van Cleve/ Cornelis van Cleve, Mater Dolorosa, Lissabon, Museu Nacional Arte Antiga, 
107, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 64,0 x 49,0 cm; Hand 2004, cat. 90.4. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 18 november 2000 (op zaal). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
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Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 

112. Mater Dolorosa 
Groep Joos van Cleve, Mater Dolorosa, Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, 72.68. Olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 66,0 x 52,4 cm; Hand 2004, cat. 90.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Hoeniger, 25 september 1984. Apparatuur: IU. Ondertekening: 
Fijne (lichtgrijs registerende) contourlijnen, die nauwkeurig zijn gevolgd in het verfoppervlak 
(wellicht het resultaat van het gebruik van een doordrukkarton). De achtergrond kon slechts 
gedeeltelijk worden doordrongen met IRR. Het blauw werd volledig transparant (gegevens zijn 
gebaseerd op het onderzoeksrapport van Faries en Hoeninger).   

 
113. Liggend Christuskind 
Atelier, Liggend Christuskind, Antwerpen, Koninklijke Museum voor Schone Kunsten, 459, olieverf 
op paneel. Rechthoekig liggend: 29,0 x 41,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, 14 maart 2001. Apparatuur: IU. Overig beeldmateriaal: 
Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 2071. Ondertekening: De 
ondertekening is zeer moeilijk zichtbaar. De omtrek van de bol met het landschap is voorbereid 
met een contourlijn in de fase van de ondertekening (droog materiaal). De achtergrond was volledig 
ondoordringbaar met IRR; het groenblauwe kussen registeert donker, maar is niet geheel opaak. De 
wereldbol (met uitzondering van de berg aan de linkerkant) en het Christuskind werden transparant. 
De schaduwen in het lichaam van Christus zijn echter wel gemengd of ondergemodelleerd met 
zwart of grijs.  
Overige opmerkingen: Friedländer beschouwd dit werk als een typerend voorbeeld van Imitator 
A (zie hoofdstuk 1).  

 

 

(VORSTEN)PORTRETTEN 

114. Zelfportret, 1519 
Joos van Cleve, Zelfportret, 1519 (gebaseerd op huwelijksjaar), Madrid, Thyssen-Bornemisza 
Collectie, 1930.128, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 38,0 x 27,0 cm; Hand 2004, cat. 22, fig. 
41. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 26 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: In het gezicht is geen ondertekening zichtbaar met het blote oog. Langs de 
contouren van de vingers zijn enkele ondertekende lijnen te zien.  

 
115. Portret van Joris Vezeleer 
Buiten het atelier, Portret van Joris Vezeleer, Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-3292, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand (rondboog): 58,0 x 38,5 cm; Hand 2004, cat. 29.1. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Van Daalen, Smeets, 17 januari 2003. Apparatuur: SRAL. 
Opnamen: Hoofd en handen van Joris Vezeleer. Digitale opnames en montages eigen collectie, 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD en Amsterdam, Rijkmuseum. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening 
zichtbaar tijdens het onderzoek met IRR. De achtergrond en kledij van de man bleven 
ondoordringbaar. Het rechtergedeelte van het hoofddeksel is eveneens opaak; terwijl de linkerzijde 
wel doordringbaar is. Mogelijk werd over het gehele paneel een grijze tussenlaag aangebracht. Deze 
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is door de verflagen alsmede in IRR zichtbaar als brede kwaststreken. De schildertechniek lijkt 
eerder zeventiende- of achttiende eeuws, dan zestiende eeuws.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Tauber, Filedt Kok, 25 september 2006 (in het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch).  
Overige opmerkingen: Het paneel uit Amsterdam werd met IRR onderzocht in de tentoonstelling 
Rijksmuseum aan de Maas, Maastricht, Bonnefantenmuseum. Mogelijk kwam het werk in de 
zeventiende eeuw (of later) tot stand. In dit geval zou het portret kunnen hebben behoord tot de 
collectie van de Nederlandse staatsman en dichter, Constatijn Huygens (1596-1687), die de 
portretten van zijn overgrootouders, Joris Vezeleer en Margartha Boghe, in zijn verzameling had. 
Uit een zeventiende-eeuwse briefwisseling tussen de Antwerpse kunsthandelaar Musson en 
Constatijn Huygens, blijkt dat deze portretten waren vervaardigd door een Antwerpse kunstenaar, 
genaamd De Vos. Of hiermee Cornelis de Vos (1583/1584-1651) wordt bedoeld, is onbekend. Het 
paneel bestaat uit twee verticale planken. Het is afgeschaafd tot 0,3 cm en overgebracht op een 
nieuw paneel, dat vervolgens is voorzien van een parket. Bovendien is de originele drager ingelegd 
in een latere constructie die een onbeschilderde rand suggereert. Dit maakte het onderzoek met 
dendrochronologie onmogelijk. Het paneel is voorzien van een dunne witte grondering. Tevens 
werd een grijze tussenlaag aangebracht en werden het haar en het hoofddeksel onderschilderd met 
roodbruin. Nadat de verflagen waren aangebracht, werden tot slot de individuele haren en het bont 
geschilderd met een zeer fijn penseel. De lichte partijen in het gezicht werden gerealiseerd door 
middel van fijn geschilderde witte arceringen. De linker onderzijde van de hoed werd verkleind in 
de laatste fase van het schilderproces.  

 
116. Portret van Joris Vezeleer en Margaretha Boghe, 1518 
Joos van Cleve, Portret van Joris Vezeleer en Margaretha Boghe, 1518 (gebaseerd op huwelijksjaar), 
Washington, National Gallery of Art, 1962.9.1, 1962.9.2, olieverf op paneel. Rechthoekig staand 
(pendanten): linkerpaneel (man) 58,0 x 40,0 cm; rechterpaneel (vrouw) 57,1 x 39,6 cm. Hand 2004, 
cat. 29, fig. 64. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 13 september 1981. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail van de 
hand van Joris Vezeleer (MF 68:7a-9a / NGA 12, 7a-9a). Negatieven en handmontage onder 
Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-kunstwerknummer: 980. Dia van handmontage in eigen 
collectie. Ondertekening: Enkele schetsmatige ondertekende lijntje, mogelijk in een droog 
materiaal, in de handen van de man. In het gezicht van zowel de man als vrouw werd geen 
ondertekening geregistreerd.  
IR: Onderzocht door het museum (Washington, National Gallery), datum onbekend. 
Röntgen: Onderzocht door het museum, datum onbekend.  
UV (foto's): Onderzocht door het museum, 15 februari 1963. 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 19 oktober 2001 (op zaal).  
Overige opmerkingen: Tijdens de bestudering met het blote oog en een loep werden enkele 
vingerafdrukken, mogelijk van de kunstenaar, opgemerkt in de verflagen (in het bont).  

 
117. Portret van Stefano Raggio 
Joos van Cleve, Portret van Stefano Raggio, Genua, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria, 
GNL 56/2001, olieverf op paneel (overgebracht op hardboard). Rechthoekig staand: 38,0 x 27,0 
cm; Hand 2004, cat. 70, fig. 60. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen (ook aanwezig: Masi, Mignonege), 8 
april 2002. Apparatuur: UG. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 2105. Ondertekening: In het gezicht en de handen is geen ondertekening 
zichtbaar met IRR. De donker mantel van de man is ondoordringbaar met IRR. Zijn hoofddeksel 
registreert donkergrijs, maar is niet volledig opaak.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003.  
Overige opmerkingen: De inscriptie op het paneel die de afgebeelde man identificeerd met 
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Stefano Raggio en de kunstenaar als Lucas van Leyden, is van een latere datum (wellicht 
zeventiende-eeuws).  

 
118. Portret van een man en vrouw 
Joos van Cleve, Portret van een man en vrouw, Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 0027 (man), 0026 
(vrouw), olieverf op paneel. Tweeluik: linkerpaneel (man) 33,0 x 21,7 cm; rechterpaneel (vrouw) 
33,0 x 22,2 cm. Hand 2004, 30A-B, fig. 67A-B. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Faries, Bouma, 16 februari 2001. Apparatuur: IU. Opnamen: 
Detail van de handen van de man. Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Digitale opnames en montages eigen collectie. Overig beeldmateriaal: 
Geen kleurenkleinbeelddia’s, maar wel zwartwit foto’s (copyright Enschede, Rijksmuseum 
Twenthe). Negatieven en afdrukken in Rijksmuseum Twenthe, afdrukken in eigen collectie. 
Ondertekening: Enkel in de rechterhand van de man werden enkele schetsmatige lijnen 
geregistreerd. Door het zeer losse karakter van de ondertekening is niet exact te bepalen of de lijnen 
de hand in dezelfde positie voorbereidde. Door de toevoeging van zwarte verf in de kleding van de 
man bleven de bruine partijen opaak in IRR. Ook de achtergrond was ondoordringbaar voor het 
oog van de camera, waardoor het onderscheid tussen zijn kleding en de achtergrond moeilijk is te 
zien. Het hoofddeksel is zwart. De geldstukken zijn over het kleed geschilderd. De achtergrond van 
het vrouwportret, en tevens de druiven en hoofddoek, zijn opaak.  
IR: Onderzocht door het museum, datum onbekend. Negatieven en afdrukken in Enschede, 
Rijksmuseum Twenthe. Afdrukken eveneens in eigen collectie.  
UV (foto's): Onderzocht door het museum, datum onbekend. Negatieven en afdrukken in 
Enschede, Rijksmuseum Twenthe. Afdrukken tevens in eigen collectie.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 16 februari 2001 (in het 
restauratielaboratorium vanhet museum).  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Jansen, Masi, Wolters, 21 september 2006 (in 
tentoonstelling, Brugge).  
Overige opmerkingen: Afmetingen van de panelen, inclusief de originele lijst: 40 x 29 cm. 
Wapenschilden zijn origineel.  

 
119. Portret van een man en een vrouw, 1520 
Joos van Cleve, Portret van een man en een vrouw, 1520 (gedateerd op het paneel met de vrouw), 
Florence, Galleria degli Uffizi, 236, 237, olieverf op paneel. Rechthoekig staand (portrettenpaar): 
linkerpaneel (man) 57,0 x 42,0 cm; rechterpaneel (vrouw) 57,0 x 42,0 cm. Hand 2004, cat. 23a 
(man), fig. 66A, 23B (vrouw), fig. 66B. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Galassi, Masi, Mignonege, 17 maart 2003. Apparatuur: UG. 
Opnamen: Gezicht van de vrouw (ML 8: 13a-20a); gezicht van de man (ML 8: 21a-24a); handen en 
arm van de vrouw (ML 8: 1a-11a, ML 7: 2-37); detail van de architectuur, links van de vrouw (ML 
8: 12a). Origineel en gedigitaliseerd materiaal in eigen collectie. Digitale opnames en montages 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Er zijn enkel twee 
overzichtskleinbeelddia’s gemaakt in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova (in eigen collectie). De 
panelen bevonden zich achter glas, waardoor een optimale belichting (zonder reflectie) vrijwel 
onmogelijk was. Ondertekening: De ondertekening, aangebracht met een droog materiaal, in de 
handen van de vrouw is zeer typerend voor Joos van Cleve. Ze zijn vlot voorbereid met contouren 
en korte gebogen arceringen om de schaduwzijde van de rechterhand en vingers aan te duiden. De 
rechterpink was iets lager voorbereid dan uiteindelijk werd uitgevoerd in verf. In de linkerhand, die 
eveneens is gevormd door contourlijnen, zijn korte arceringen aangebracht in de wijs- en 
ringvinger. Ook in de mouw van de linkerarm zijn enkele ondertekende lijnen aanwezig. In de 
handen van de man, alsmede in zijn gezicht en het gelaat van de vrouw, werd geen ondertekening 
geregistreerd. Bij de bestudering van het paneel van de vrouw met IRR kwam ook een pentimenti 
aan het licht. Het geschilderde vensterluik aan de linkerkant van het paneel, gaat aan de onderzijde 
schuil achter de schouder van de vrouw. In een eerder verfstadium was dit niet het geval. In IRR is 
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te zien dat eerst een vensterbank (in de vorm van een horizontale balk) was geschilderd, links van 
de schouder. Behalve de donkere achtergrond (deze bleef opaak) waren de verflagen eenvoudig 
doordringbaar.  
Blote oog: Onderzocht door Leeflang, 9-18 maart 2003 (op zaal).  
Overige opmerkingen: De panelen werden onderzocht in de tentoonstelling Joos van Cleve e Genova 
in het Palazzo Spinola, Genua en bevonden zich achter glas.  

 
120. Portret van een man en een vrouw 
Buiten het atelier, Portret van een man en een vrouw, particulier bezit (Amsterdam), geen 
inventarisnummers, olieverf op paneel. Rechthoekig staand (pendanten): linkerpaneel (man) 64,0 x 
54,0 cm; rechterpaneel (vrouw) 63,5 x 53,5 cm. niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Wolters, 22 augustus 2003. Apparatuur: RKD. Opnamen: 
Gezicht en handen van het portret van de man; gezicht en handen van het portret van de vrouw 
(digitaal RKD). Digitale opnames in RKD; digitale opnames en montages in eigen collectie en in 
het RKD. Overig beeldmateriaal: Grootbeelddia’s (collectie Ter Kuile). Ondertekening: De 
handen van de vrouw werden voorbereid met een heel fijn (scherp), droog materiaal, waarbij de 
vingers zijn aangeduid met contourlijnen. Hoewel in het gezicht van de vrouw geen ondertekening 
werd geregistreerd, kwam er wel een enkele pentimenti aan het licht. De ogen en neus werden in 
een eerder verfstadium kleiner en hoger geschilderd. Het huidige geschilderde gezicht komt qua 
verhouding beter overeen met het portret van de man. In het gezicht van de man werd tijdens het 
onderzoek met IRR geen ondertekening of pentimenti zichtbaar gemaakt. In zijn hand werden 
echter enkele dikke penseelsterken geregistreerd. Deze zijn wellicht de ondertekening of een 
onderschildering. Zowel de schilderstijl als de ondertekening van de beide panelen is niet typerend 
voor Joos van Cleve, en doet een latere totstandkoming vermoeden (eind zestiende of begin 
zeventiende eeuw). De achtergrond en kleding van het portret van een vrouw zijn ondoordringbaar 
voor het oog van de IRR-camera. Bij het mansportret bleven enkel het hoofddeksel en de 
overmantel opaak. De achtergrond werd wel transparant.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Aarts, 9 september 2002.  
Overige opmerkingen: Naar alle waarschijnlijk zijn deze portretten na het overlijden van Joos van 
Cleve vervaardigd, rond 1550. Er zou meer onderzoek naar de portretten van Cornelis van Cleve 
moeten worden gedaan om vast te stellen of het in dit geval portretten van zijn hand betreft. Het 
portret van de man is van een hogere kwaliteit en verkeert bovendien in betere conditie dan het 
portret van de vrouw (de conditie van het vrouwportret is matig tot slecht). Vandaar dat het 
mansportret als uitgangspunt moet dienen voor verder onderzoek.  

 
121. Portret van een man (lid van de familie Hanneman) en portret van een vrouw 
Joos van Cleve, Portret van een man (lid van de familie Hanneman) en portret van een vrouw, Toledo, Toledo 
Museum of Art, 1926.59 (man), 1926.62 (vrouw), olieverf op paneel. Rechthoekig staand 
(pendanten): linkerpaneel (man) 41,2 x 33,6 cm; rechterpaneel (vrouw) 42,1 x 34,0 cm. Hand 2004, 
cat. 67, fig. 92. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 15 augustus 1994. Apparatuur: IU. Opnamen: Detail met het 
gezicht van de man (MF 1185, 1-15) en een detail van zijn handen (MF 1185, 16-17). Enkele 
opnames van de vrouw: MF 1185:18-27. Originele negatieven onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 1636 en 1641. Ondertekening: Fijne lijntjes van de 
ondertekening in een droog materiaal zichtbaar in zowel de kleding als in het gezicht en de handen 
van de man en vrouw. Het gewaad van de vrouw is meer uitvoerig voorbereid met schetsmatige 
contourlijnen dan de man (rapport LeZotte, collectie Faries). De donkere mantel en hoed van de 
man, en de zwarte kraag van het gewaad van de vrouw, bleven tijdens het onderzoek met IRR 
opaak.  
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122. Portret van een man (Rogier, Schepen van Blitterswyck-Geldern) 
Buiten het atelier, Portret van een man (Rogier, Schepen van Blitterswyck-Geldern), Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Art Museums, 1943.95, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
44,5 x 31,8 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Jennings, 22 mei 1990. Apparatuur: MMA. Ondertekening: 
Volgens het scanrapport van Ainsworth/ Jennings was er geen ondertekening zichtbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 25 oktober 2001 (in het depot). 
Ondertekening: Hoewel in het scanrapport van Ainsworth/ Jennings staat vermeld dat er geen 
ondertekening zichtbaar was met IRR, lijken met het blote oog wel degelijk enkele voorbereidende 
lijnen zichtbaar te zijn. In de ringvinger van de rechterhand van de man; langs de contour van zijn 
kraag en hals zijn enkele summiere lijntjes waarneembaar. Ook schemert een ondertekend lijntje 
voor de bovenlip, aanduidingen voor de ogen en een contourlijn van de tulband op het voorhoofd 
door de verflagen heen.  

 
123. Portret van een man 
Atelier, Portret van een man, Den Haag, Mauritshuis (langdurig bruikleen van Rijksmuseum, 
Amsterdam), 895. Dendrochronologische onderzoek uitgevoerd op 19 juni 2007 (resultaten nog 
niet binnen toen het manuscript naar de drukker ging), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 45,7 
x 43,3 cm; Hand 2004, cat. 121, fig. 167. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 7 september 2001 (in het 
restauratielaboratorium van het museum); en tevens op 19 juni 2007 in het depot. Overig 
beeldmateriaal: Overzichtskleinbeelddia in eigen collectie. Ondertekening: Mogelijk enkele 
contourlijnen van de ondertekening zichtbaar met het blote oog in het gezicht (indicaties voor 
mond en neus) en de kleding.  
Overige opmerkingen: Het paneel is afgeschaafd tot 0,4 cm dik en bestaat uit twee verticale 
planken, die in het verleden met behulp van deuvels aan elkaar waren verbonden. Op basis van 
verkleuringen aan de achterzijde kan worden vastgesteld dat de drager in het verleden was 
geparketteerd. Dit parket is niet langer aanwezig. Aan de voorzijde is geen onbeschilderde rand of 
baard aanwezig. Er is een wel een oranje overschildering langs de randen aangebracht, waarvan de 
functie onduidelijk is. Het paneel werd mogelijk verkleind. De witte grondering schijnt hier en daar 
door de verflagen (onder meer in het bont). Met name in de hoed zijn de verflagen versleten. 

 
124. Portret van een oude man 
Joos van Cleve, Portret van een oude man, Madrid, Museo del Prado, 2182, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 62,0 x 47,0 cm; Hand 2004, cat. 98, fig. 147. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 24 mei 2005 (op zaal). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Zeer goed geschilderd portret, met name de handen. In catalogus van het 
museum wordt het portret nog toegeschreven aan Hans Holbein. Op zaal is teksbordje wel 
aangepast en wordt het werk (terecht) toegeschreven aan Joos van Cleve.  

 
125. Portret van een man 
Joos van Cleve, Portret van een man, Parijs, Musée du Louvre, 2105, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 63,0 x 53,0 cm; Hand 2004, cat. 94, fig. 115. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 20 februari 2002 (op zaal). Ondertekening: In de 
handen zijn enkele lijnen van de ondertekening zichtbaar met het blote oog en in de kraag een kort 
gebogen lijntje.  
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126. Portret van een man 
Buiten het atelier, Portret van een man, Philadelphia, Museum of Fine Arts, 431, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 27,9 x 24,4 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16 oktober 2001 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Dit portret mist de detaillering, zoals bijvoorbeeld Joos van Cleves 
portretten in Florence en Washington. Het originele paneeltje is aan de zijkanten voorzien van later 
toegevoegde latjes. De originele drager meet: 26,4 x 22,9 cm.  

 
127. Portret van een man met zwarte hoed 
Joos van Cleve, Portret van een man met zwarte hoed, San Francisco, Fine Arts Museum of San 
Francisco, 75.18.7, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 35,2 x 22,8 cm; Hand 2004, cat. 24, fig. 
62. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 20 maart 1985. Apparatuur: MMA. Ondertekening: De 
ondertekening is zichtbaar (informatie rapport Ainsworth). Er zijn echter geen opnames, waardoor 
een beschrijving onmogelijk is.  

 
128. Portret van een jongedame met bidsnoer 
Joos van Cleve, Portret van een jongedame met bidsnoer, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, 364, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 58,0 x 44,0 cm; Hand 2004, cat. 26, fig. 123. 
Onderzoek: 
IR: Onderzocht door Van Herck, november 2001. Opnamen: Gehele schilderij, negatieven en 
afdrukken in collectie Van Herck, afdrukken in eigen collectie. Overig beeldmateriaal: Overzicht- 
en detailfoto’s van voor, tijdens en na restauratie (Van Herck) in archief Van Herck en eigen 
collectie. Ondertekening: Er is geen ondertekening zichtbaar in het gezicht, maar de handen en 
kleding van de vrouw zijn zeer uitvoerig voorbereid met een droog materiaal, op een manier die 
typerend is voor Joos van Cleve (vergelijkbaar met de handen van de vrouw van het portrettenpaar 
in het Uffizi, Florence). De handen zijn aangeduid met contourlijnen en boogjes voor de knokkels. 
Langs de contouren van de bontomslag van de mouwen zijn korte gebogen arceringen aangebracht. 
De blauwgroene mouwen werden voorzien van lange diagonale arceringen in de ondertekening om 
zowel de schaduwpartijen als de vorm van de plooien aan te duiden. De wand rechts achter de 
vrouw bleef in IR ondoordringbaar.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 19 juni 2002.  
Overige opmerkingen: Mijn dank gaat uit naar Catherina van Herck die het paneel en de 
restauratie ervan uitvoerig met mij heeft besproken op 19 juni 2002.  

 
129. Maximiliaan 
Joos van Cleve en atelier, Maximiliaan, Amsterdam, Rijksmuseum, SK-A-3293. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 34,5 
x 24,0 cm; Hand 2004, cat. 2.2. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, van Daalen, Smeets, 17 januari 2003. Apparatuur: SRAL. 
Opnamen: Het gehele schilderij werd gedocumenteerd. Digitale opnames en montages in eigen 
collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Overzicht 
en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project 
(collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening is nauwelijks zichtbaar met IRR. Met 
het blote oog is er een contourlijntje zichtbaar in de neus en langs de contour van het gezicht. Deze 
lijnen zijn eveneens zichtbaar in IRR, maar registeren vrij moeilijk en lijken hierdoor in de IRR-
opnames lichtgrijs. Het onderscheid tussen deze ondertekende lijnen en de geschilderde contouren 
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is vaak moeilijk te maken. De anjer werd uitgespaard. De verflagen waren goed doordringbaar voor 
het oog van de camera, behalve het zwarte hoofddeksel, deze bleef opaak.  
UV: Onderzocht door Leeflang, van Daalen, Smeets, 17 januari 2003.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Tauber, Filedt Kok, 25 september 2006 (in Den 
Bosch, Noordbrabants Museum).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Het schilderij werd met IRR onderzocht in de tentoonstelling Rijksmuseum aan de Maas, Maastricht, 
Bonnefantenmuseum. Schildertechnisch is dit portret van een hoge kwaliteit. Het Amsterdamse 
paneel is 0,4-0,8 cm dik en bestaat uit een enkele plank met een verticale nerfrichting. Aan de 
achterzijde is aan de rechter-, boven- en onderzijde een originele trapafschuining (van 0,2-0,3 cm) 
aanwezig, mogelijk ten behoeve van de oorspronkelijke inlijsting (zie tevens Christus als tuinman, 
Aken). Aan de linkerkant is het paneel wellicht iets ingekort. De witte grondering van het schilderij 
schemert door de verflagen en is eveneens zichtbaar in de craquelures, met name in de hals. 
Onbeschilderde randen en een gedeeltelijk bewaard gebleven baard zijn zichtbaar aan de boven-, 
rechter- en onderzijde. De figuur is uitgespaard in de achtergrond. Hoewel de blauwe achtergrond 
de linkerzijde van het haar iets overlapt, is aan de rechterkant het haar gedeeltelijk over de 
achtergrond geschilderd. De verf is dun en transparant aangebracht. Het bont werd met een droog 
penseel geschilderd. Hooglichten, mogelijk met loodtingeel, werden aangebracht in de ketting, 
insignia en het brokaatgewaad.  

 
130. Maximiliaan 
Atelier, Maximiliaan, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 2581, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 33,0 x 23,0 cm; Hand 2004, cat. 2.8. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 22 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Detail van de hand met de perkamentrol; gezicht van keizer Maximiliaan (MF 1478: 12-
18). Origineel en gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD-
kunstwerknummer: 1673. Gedigitaliseerde opnames en montages in eigen collectie. Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: De ondertekening werd 
aangebracht met een droog materiaal en bestaat uit enkele schematische contourlijntjes en 
arceringen in het gezicht. De positie van de rechterhand is iets veranderd. De vingers waren 
mogelijk eerst meer naar boven gericht. Wellicht was in eerste instantie uitgegaan van de compositie 
van Maximiliaan met de anjer. De kleding en hoed zijn ondoordringbaar in IRR; de achtergrond 
registeert donkergrijs (en is moeilijk doordringbaar), maar is niet volledig opaak.  
 

 

131. Maximiliaan 
Buiten het atelier, Maximiliaan, Madrid, Museo del Prado, 2213, olieverf op paneel. Rechthoekig 
staand: 50,0 x 35,0 cm; Hand 2004, cat. 2.3. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Dit schilderij is qua formaat veel groter dan de andere gekende portretten 
van Maximiliaan uit het atelier van Joos van Cleve. Mogelijk is dit werk een laat zestiende-eeuwse 
kopie naar een voorbeeld van Van Cleve.  

 
132. Maximiliaan 
Joos van Cleve en atelier, Maximiliaan, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 972, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand (rondboog): 28,5 x 22,3 cm; Hand 2004, cat. 2, fig. 10. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 14 mei 1984. Apparatuur: MMA. Ondertekening: 
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Er was geen ondertekening zichtbaar met IRR.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in het restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in 
de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog. Aan de 
bovenzijde was Maximiliaans hoed in een eerder verfstadium iets hoger geschilderd. Dit werd 
gecorrigeerd door de groene achtergrondkleur er voor een gedeelte over heen te schilderen.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Dit portret wordt vaak als het mogelijke origineel beschouwd. De versie in Amsterdam is echter 
eveneens van een hoge  kwaliteit (dendrochronologisch is het Amsterdamse werk echter later te 
dateren, zie tabel 7).  

 
133. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, Cincinnati, Cincinnati Museum of Art, 1927.384, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 72,2 x 58,7 cm; Hand 2004, cat. 85.9. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 5 november 1982. Apparatuur: IU. Opnamen: Boord van de 
rechtermouw van Frans I (IRR MF 124, 34a-36a). Negatieven onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 1073. Ondertekening: Enkele fijne schetsmatige contourlijntjes, 
aangebracht met een droog materiaal in de handen en in de linkerboord van de mouw. Enkel de 
onderhelft van dit schilderij werd gescand. Er werd geen officieel onderzoeksrapport opgesteld. De 
genoemde informatie is gebaseerd op de aantekeningen, die werden gemaakt naar aanleiding van 
het scannen en de beschikbare opnames.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 

 

134. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, New York, Metropolitan Museum of Art (Friedsam Collectie), 
32.100.120, olieverf op paneel (overgebracht op doek). Rechthoekig staand: 40,6 x 32,7 cm; Hand 
2004, cat. 85.8. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 1982. Apparatuur: MMA. Opnamen: Opnamecodes 
onbekend, materiaal in archief Ainsworth Ondertekening: De ondertekening is zichtbaar, maar is 
beperkt tot enkele fijne contourlijntjes (in een droog materiaal) voor het gezicht en de handen. De 
achtergrond bleef opaak voor het oog van de IRR-camera.  
Röntgen: Onderzocht door het museum, 1947.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 1-12 oktober 2001 
(in restauratielaboratorium van het museum).  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 

 

135. Frans I 
Joos van Cleve, Frans I, Philadelphia, Museum of Fine Arts, 769. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 72,1 x 59,2 cm; Hand 2004, cat. 85, 
fig. 107. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Faries, juni 1992. Apparatuur: IU. Opnamen: Gezicht van 
Frans I en detail van de handen (ASBL 1, 1 12-20; Ph 1, 19c 15-28; ASBL 1, 26 12-20) en MF 
109:15a-28a en MF 120:28-30. Negatieven en handmontages onder Antwerpen-Project (collectie 
Faries), RKD-kunstwerknummer: 1044. Contactsheets in het archief Ainsworth. Dia’s van 
handmontages (Faries) in eigen collectie. Ondertekening: Met IRR zijn fijne ondertekende 
contourlijntjes in de handen en het gezicht zichtbaar. De ondertekening is aangebracht met een 
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droog materiaal. De indicaties voor ogen, neus en mond in het gezicht en de vingers en knokkels 
van de handen zijn nauwkeurig gevolgd in verf. Hoewel de ondertekende lijntjes los van karakter 
zijn, werd er niet gezocht naar de juiste vorm. Vandaar dat de compositie naar alle 
waarschijnlijkheid vaststond op het moment dat deze werd aangebracht op het paneel. Dit doet het 
gebruik van een modeltekening of karton vermoeden. Het hoofddeksel van Frans I bleef opaak. De 
haren en grote delen van de kledij registeerden grijzig (en zijn minder doordringbaar), maar zijn niet 
volledig opaak.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 16-17 oktober 2001 (op zaal).  
Literatuur: Ainsworth/ Faries 1986, 22, afb. 35-36 (IRR-detail van het gezicht en van de hand). 
  

 
136. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, Saint Louis, City Art Museum of Saint Louis, 15:1928, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 36,8 x 31,0 cm; Hand 2004, cat. 85.5. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, 24 april 1984. Apparatuur: IU. Negatieven onder Antwerpen-
Project (collectie Faries), RKD. Overig beeldmateriaal: Zwartwit overzichtsfoto (collectie Faries, 
RKD). Ondertekening: Met IRR zijn enkele fijne contourlijntjes zichtbaar in de handen en 
manchetten.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton.  

 
137. Frans I 
Groep Joos van Cleve, Frans I, San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco, 1948.5, 
olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 43,5 x 30,9 cm; Hand 2004, cat. 85.7. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, 20 maart 1989. Apparatuur: MMA. Opnamen: Gezicht van 
Frans (IRR MA SF 1, 2 29-37; SF 1, 3 3-6; ASBL 3, 3 9-14; ASBL 3, 10c 28-34). Archief Ainsworth 
Ondertekening: De ondertekening van het portret is aangebracht met een droog materiaal en 
bestaat uit scherpe, duidelijk te registeren contourlijnen, die mogelijk het gevolg zijn van het gebruik 
van een doordrukkarton. De neusbrug, mond, ogen en het traanorgaantje zijn aangeduid in de 
ondertekening. Naast contourlijnen ook enkele arceringen in de neus. De haren op het voorhoofd 
zijn met enkele lijnen aangegeven. Op de rechterschouder van Frans I zijn enkele verticale lijnen 
aanwezig, die niet zijn uitgewerkt. De achtergrond bleef opaak voor het oog van de IRR-camera.  

 

138. Frans I 
Joos van Cleve, Frans I, Warschau, Koninklijk Paleis (bruikleen van het Muzeum Narodowe, 
Warschau), 185975, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 71,8 x 58,4 cm; Hand 2004, cat. 85.1. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Peeters, 21 april 2002 (op zaal). Ondertekening: 
Er was geen ondertekening zichtbaar met het blote oog.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Dit portret is evenals het schilderij in Philadelphia van een zeer hoge kwaliteit en is wellicht ook 
door Joos van Cleve geschilderd.  

 
139. Eleanora 
Atelier, Eleanora, Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga, 1981. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 25,0 x 19,0 cm; Hand 2004, cat. 86.3. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van Harten, 18 november 2000. Ondertekening: 
Enkele fijne contourlijntjes, mogelijk aangebracht met een droog materiaal, zichtbaar met het blote 
oog, langs de zijkant van het gezicht.  
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Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat deze compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 

 
140. Eleanora 
Atelier, Eleanora, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 6079. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 35,5 x 29,5 cm; Hand 2004, cat. 87, 
fig. 109. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Ainsworth, Ishikawa, 15 mei 1984. Apparatuur: MMA. Opnamen: 
Gezicht van Eleanora en de handen (IRR MA VK 1, 6 10-36; VK 4, 4 2-5). Negatieven en 
handmontages, archief Ainsworth. Ondertekening: De voorbereidende lijnen van de 
ondertekening (droog materiaal) zijn vrij moeilijk zichtbaar, waardoor zij in de IRR-opnames 
lichtgrijs lijken. De ondertekende lijnen zijn trefzeker opgezet. Waarschijnlijk is de ondertekening 
het resultaat van het gebruik van een traceerkarton. De kaaklijn is aangegeven met een dubbel 
contourlijntje. De contour van de neus loopt aan de bovenzijde door in Eleonora’s 
rechterwenkbrauw. De neusvleugel is aangegeven met een gebogen lijntje. De bovenlip is opgezet 
met een golvende lijn aan de bovenkant. De contour van het haar is aangegeven met golvende en 
gebogen lijnen. Ook de diadeem is voorbereid en de parel was in de ondertekening iets hoger. Aan 
de rechterkant is de witte bontrand aan de bovenkant aangegeven met een vlot opgezette golvende 
lijn. De schaduwpartijen hiervan zijn met diagonale arceringen aangeduid (deze zijn moeilijk 
leesbaar). De handen en vingers zijn voorbereid met fijne contourlijnen. De met kant afgezette 
randjes van haar mouwen zijn ondertekend met golvende lijntjes. Het brokaatpatroon werd (zoals 
gebruikelijk) niet voorbereid. De verflagen waren goed doordringbaar.  
IR: Onderzocht door het museum, onbekend.  
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, S. Leeflang, 3 december 2003 
(in restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de 
vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), 
RKD.  
Overige opmerkingen: Het paneel bestaat uit één plank met een verticale nerfrichting. De groene 
achtergrond lijkt met bruin te zijn onderschilderd.  

 
 

TEKENINGEN 

141. Aanbidding van de koningen 
Joos van Cleve, Aanbidding van de koningen, Amsterdam, Rijksmuseum, 1921: 473, papier. 
Rechthoekig staand: 285 x 231 mm, niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Leeflang, Masi, Mignonege, 17 maart 2003. Apparatuur: UG. Opnamen: 
Detail van de geknielde koning, Caspar. Origineel en gedigitaliseerd materiaal in het archief van 
Leeflang, gedigitaliseerde opnames en montages tevens onder Antwerpen-Project (collectie Faries). 
Ondertekening: Hoewel in de literatuur staat beschreven dat de tekening is gemaakt met een 
bruine inkt, werden niet alle lijnen transparant tijdens het onderzoek met IRR; hetgeen een 
koolstofhoudend medium doet vermoeden.  
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 11 oktober 2002. Overig beeldmateriaal: 
Zwartwit foto (copyright Amsterdam, Rijksmuseum) in eigen collectie.  
Overige opmerkingen: De tekening werd met IRR bekeken in de tentoonstelling Joos van Cleve e 
Genova, Palazzo Spinola, Genua. De nauwkeurige bestudering met het blote oog en loep vond plaats 
in het prentenkabinet van het Rijksmuseum, Amsterdam.  

 
142. Onthoofding van de Heilige Dorothea 
Joos van Cleve, Onthoofding van de Heilige Dorothea, Amsterdam, Rijkprentenkabinet, Rijksmuseum, 
1921: 481, papier. Rechthoekig staand: 210 x 145 mm; niet bij Hand 2004. 
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Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang , 11 oktober 2002. Overig beeldmateriaal: 
Zwartwit foto (copyright Amsterdam, Rijksmuseum) in eigen collectie.  

 
 

CORNELIS VAN CLEVE 

143. Aanbidding van de koningen 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de koningen, Antwerpen, Koninklijke Museum voor Schone 
Kunsten, 464, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 101,0 x 78,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
IRR: Onderzocht door Faries, Leeflang, Jansen, Meuwissen, 13 maart 2001. Apparatuur: IU. 
Opnamen: Gezichten van Maria, Jozef, Melchior, Baltasar en Caspar; hand in verkort van 
Melchior.; twee achtergrondfiguren, rechts van Baltasar; Christuskind; detail van het gewaad van 
Caspar en de architectuur in de achtergrond (IRR MF 1458, 18- 1461, 27). Origineel en 
gedigitaliseerd materiaal onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Digitale opnames en 
montages in het archief van Leeflang. Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van 
kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. 
Ondertekening: De ondertekening is vlot opgezet met een droog materiaal en vertoont zeer veel 
gelijkenissen met de eigenhandig voorbereide schilderijen van Joos van Cleve. Cornelis maakte veel 
gebruik van arceringen voor schaduw en volume. Ook plaatste hij contourlijnen, maar in mindere 
mate dan zijn vader. De ondertekening werd over het algemeen, met uitzondering van kleine 
verschuivingen in de positie van de ogen, neuzen, monden en handen, nauwkeurig nagevolgd in 
verf. Opmerkelijk zijn echter de kleine wijzigingen (vereenvoudigingen) in de decoratie van de 
kleding. Zo had Melchior in de ondertekenfase op zijn mouw een medaillon, die niet werd 
uitgevoerd in verf. Ook de ondertekende ketting van Baltasar werd niet geschilderd. De verf is over 
het algemeen vrij dik aangebracht, waardoor de ondertekening met het blote oog nauwelijks 
zichtbaar is. De verflagen konden met uitzondering van de donkerblauwe mantel van de Maagd 
(deze bleef opaak), eenvoudig worden doordrongen met IRR (zie tevens hoofdstuk 1).  
Literatuur: Leeflang 2007, afb. 8 (gezicht Melchior) en 9 (detail van de hand in verkort). 

 
144. Maria en Kind 
Cornelis van Cleve, Maria en Kind, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Art Museums, 
1920.11, olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 37,8 x 30,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Meuwissen, 25 oktober 2001 (in het depot). 
Ondertekening: De ondertekening bestaande uit contourlijnen, is zichtbaar met het blote oog in 
haar van de Maagd, haar hoofddoek en in de rode mantel.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. 
Door de slechte conditie is het moeilijk een oordeel te geven inzake de toeschrijving van het 
schilderij. De manier van schilderen komt mijns inziens echter beter overeen met Cornelis van 
Cleve dan met Joos van Cleve. In het museum is het paneel toegeschreven aan Lambert Lombard.  

 
145. Besnijdenis van Christus 
Cornelis van Cleve, Besnijdenis van Christus, Madrid, Museo del Prado, 1924, olieverf op paneel. 
Rechthoekig staand: 52,0 x 42,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: De ondertekening is zichtbaar met het blote oog (mogelijk een droog materiaal). 
In de figuren en kledij schemeren de ondertekende contourlijnen en arceringen door de verflagen 
heen.  
Overige opmerkingen: Mogelijk werd er gebruik gemaakt van een karton bij het overbrengen van 
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de compositie. Qua stijl komt dit werk overeen met De aanbidding van de koningen en Maria en Kind 
(489), beide in München. De kunstenaar maakte gebruik van donkere aardetinten en hanteerde een 
zachte manier van schilderen, waarbij de lichte en donkere partijen geleidelijk in elkaar overvloeien. 
Mogelijk is het kleurgebruik karakteristiek voor de latere, sterk door de Italiaanse kunst 
beïnvloedde, werken van Cornelis van Cleve.  

 
146. Maria en Kind 
Cornelis van Cleve (Groep Joos van Cleve), Maria en Kind, Madrid, Museo del Prado, 2710. Olieverf 
op paneel. Rechthoekig staand: 26,0 x 23,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, Van den Brink, 27 mei 2005 (in het depot). 
Ondertekening: De uit contouren bestaande ondertekening (mogelijk aangebracht met een droog 
materiaal) is zichtbaar met het blote oog door de verflagen heen in de figuren.  
Overige opmerkingen: Op basis van traceringen op transparant folie van foto’s op schaal kan 
worden vastgesteld dat de compositie mogelijk werd overgebracht met behulp van een karton. Het 
werk is met een subtiele schildertoets geschilderd en is wellicht een vroeg werk van Cornelis van 
Cleve.  

 
147. Aanbidding van de herders 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de herders, München, Alte Pinakothek, 6667. 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 79,8 
x 69,9 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er zijn enkele ondertekende, 
sierlijke contourlijnen zichtbaar met het blote oog door de verflagen heen, met name in de 
transparant geworden bruine jurk van de Maagd.  

 
148. Aanbidding van de koningen 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de koningen, München, Alte Pinakothek, 1485, 1486, 1487 
Dendrochronologische datering aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 
middenpaneel 98,0 x 71,2 cm; linkerzijpaneel 102,6 x 33,2 cm; rechterzijpaneel 102,3 x 33,3 cm. 
Niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er was geen ondertekening 
zichtbaar met het blote oog.  

 
149. Maria en Kind 
Cornelis van Cleve, Maria en Kind, München, Alte Pinakothek, 489. Dendrochronologische datering 
aanwezig (zie tabel 7), olieverf op paneel. Rechthoekig staand: 99,7 x 74,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog en loep: Onderzocht door Leeflang, 10 oktober 2003 (in het depot). Overig 
beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en 
onder Antwerpen-Project (collectie Faries), RKD. Ondertekening: Er zijn enkele contourlijnen 
van de ondertekening (mogelijk aangebracht met een droog materiaal) zichtbaar met het blote oog, 
zoals onder meer langs Christus’ linkerschouder.  
Overige opmerkingen: De compositie van dit paneel met Maria en Kind is afgeleid van Maria en 
Kind met kersen van Joos van Cleve. De houding van Christus en Maria is overgenomen van het 
voorbeeld. De achtergrond is echter vereenvoudigd: er is geen doorkijkje op een landschap en de 
kersen ontbreken (vandaar dat de compositie wordt aangeduid met de titel Maria en Kind).  
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150. Aanbidding van de koningen 
Cornelis van Cleve, Aanbidding van de koningen, Wenen, Kunsthistorisches Museum, 1703, olieverf op 
paneel. Rechthoekig staand: 118,0 x 63,0 cm; niet bij Hand 2004. 
Onderzoek: 
Blote oog, loep en stereomicroscoop: Onderzocht door Leeflang, 3 december 2003 (in het 
restauratielaboratorium van het museum). Overig beeldmateriaal: Overzicht en details in de vorm 
van kleinbeelddia’s (Leeflang) in eigen collectie en onder Antwerpen-Project (collectie Faries), 
RKD. Ondertekening: Er is nauwelijks tot geen ondertekening zichtbaar met het blote oog. 
Wellicht enkele vloeibare contourlijnen voor de vingers van de geknielde koning, Caspar.  
Overige opmerkingen: Het paneel is gemonogrameerd met C va B. Voorheen was het werk dan 
ook toegeschreven aan Crispijn van den Broecke. Opmerkelijk is de architectuur en de 
dromedarissen in de achtergrond, deze komen exact overeen met Joos van Cleves achtergrond van 
het drieluik in Praag en Cornelis van Cleves Aanbidding in Antwerpen.  

 
 




