Het Ruffini-vervalsingsschandaal nader onderzocht

De aspecten en belangen die van invloed zijn op de
authenticatie van kunstwerken
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Inleiding
Het onderwerp van deze scriptie is een reeks kunstvervalsingen die in 2016 en 2017 aan het licht
kwam, toen er verdenkingen rezen ten aanzien van de echtheid van het schilderij Venus met een sluier
die door Lucas Cranach de Oudere (1472-1553) gemaakt zou zijn. Het schilderij was afkomstig uit de
collectie van de Frans-Italiaanse kunstverzamelaar Giulano Ruffini. Door de vondst van de mogelijk
vervalste Cranach werden andere schilderijen, die ook uit de collectie van Ruffini afkomstig waren,
nader onderzocht. Tijdens dit onderzoek doken er drie andere verdachte schilderijen van drie
verschillende kunstenaars op. Het betrof een schilderij toegeschreven aan Frans Hals (1582-1666), één
aan Parmigianino (1503-1540) en één op naam van Orazio Gentileschi (1536-1639).
Opvallend is dat Ruffini zelf nooit de authenticiteit van de schilderijen gewaarborgd heeft;
volgens hem kwamen de werken toegeschreven aan Cranach en Hals uit de school van deze oude
meesters en het schilderij op naam van Gentileschi zou naar eigen zeggen een kopie uit de achttiende
of negentiende eeuw zijn. Hij bracht de werken naar gerenommeerde veilinghuizen, musea en andere
instanties om deze te laten taxeren voor de verkoop. Na technologisch en stilistisch onderzoek en
gebaseerd op hun connaisseurschap bevestigden de experts vervolgens de authenticiteit van de
1

kunstwerken. Vandaag de dag is er nog steeds veel discussie gaande over de authenticiteit van de
werken; zijn ze origineel of zijn het toch vervalsingen?
In deze scriptie wordt onderzocht welke aspecten en belangen van invloed zijn op het bepalen
van authenticiteit of falsificatie van een kunstwerk. Allereerst zal worden ingegaan op de geschiedenis
van kunstvervalsingen en de ontwikkeling van methoden om vervalsingen te ontmaskeren, om beter
inzicht te krijgen in de omvang en de uitzonderlijkheid van dit specifieke kunstvervalsingsschandaal.
Er volgt een biografie van Ruffini, de kunstverzamelaar die alle vier werken in zijn bezit had en van
wie bijzonder weinig bekend is. Aansluitend zullen de vier schilderijen uit de collectie van Ruffini in
het oeuvre worden geplaatst van de vier hieraan gekoppelde kunstenaars. Aan de hand van een
vergelijkend onderzoek naar onderwerpen en stijl, en nader onderzoek naar de herkomstgeschiedenis
van de vier werken wordt antwoord gegeven op de vraag welke aspecten en belangen van invloed zijn
geweest op het bepalen van authenticiteit of falsificatie van deze vier kunstwerken en wat dit zegt over
de toekenning van authenticiteit aan kunstwerken in het algemeen.
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http://roadsmag.com/cranach-suite-de-laffaire-interview-de-giuliano-ruffini-le-vrai-proprietaire-du-tableau29247
2016/, geraadpleegd op 26 maart 2018.
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Hoofdstuk 1 – Kunstfalsificatie sinds de vroegmoderne tijd
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: wanneer en op basis waarvan is ons huidige standpunt ten
opzichte van kunstvervalsingen gevormd, welke technieken zijn er als gevolg hiervan ontwikkeld en
welke invloed heeft dit gehad op de kunstmarkt?
Het kopiëren en vervalsen van kunstobjecten zijn fenomenen in de kunstgeschiedenis die –in
tegenstelling tot nu- eeuwenlang niet als inferieur of verwerpelijk werden beschouwd. De eerste
voorbeelden van falsificaties die stroken met ons huidige concept van vervalsingen zijn te vinden in de
vroegmoderne periode. Van de beroemde Italiaanse kunstenaar Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
is bekend dat hij zich bezig hield met het maken van zowel kopieën als falsificaties; in zijn beginjaren
kopieerde hij op overtuigende wijze kunstwerken van de klassieke oudheid, die niet van echt te
2

onderscheiden waren. Naast het kopiëren van deze kunstwerken, maakte Michelangelo zich echter
ook schuldig aan falsificatie: in opdracht van Lorenzo de Medici (1449-1492) maakte hij een Slapende
cupido, die hij toen het af was in de grond begroef om het beeld de karakteristieken te geven van een
3

antiek beeldhouwwerk. Vervolgens werd deze Slapende cupido door een antiquair uit Rome verkocht
4

aan kardinaal Rafaelle Riario (1461-1521) als authentiek antiek kunstwerk. Vanwege de toegepaste
manipulatie met het doel om te misleiden, zodat het beeld als product uit de klassieke oudheid
verkocht kon worden, is er hier geen sprake van kopiëren, maar van vervalsing van kunst.
Een ander voorbeeld uit dezelfde periode heeft betrekking op de Noord-Europese
vroegmoderne kunstenaar Albrecht Dürer (1471-1528), die een kortgeding aanspande tegen de
Venetiaanse kunstenaar Marcantonio Raimondi (1480-1534). Deze rechtszaak uit 1506 is de eerste
bekende in de geschiedenis van rechtszaken die kunstvervalsing betreffen. Dürer spande het geding
aan, omdat hij van mening was dat Raimondi onrechtmatig een werk van hem gekopieerd had inclusief
de initialen van Albrecht Dürer, waarmee Raimondi impliceerde dat het werk door Dürer gemaakt zou
zijn. De vervalsing betreft een gravure met de titel Christus in de tempel uit 1503, dat deel uitmaakt
5

van Dürers serie over Het leven van Maria. (afb.1) De kopie van Raimondi lijkt op het eerste gezicht
identiek aan het werk van Dürer, inclusief Dürers bekende monogram.(afb.2) Raimondi voegde echter
ook zijn eigen monogram toe, waardoor het onduidelijk was of Raimondi daadwerkelijk van plan was
geweest het werk als een authentieke Dürer te presenteren of als zijn eigen werk zou aanbieden. Dürer
won deze rechtszaak en Raimondi werd verplicht alle monogrammen van Dürer uit zijn werken te
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Vasari 2009, p. 36.
De Slapende cupido i s niet bewaard gebleven en er bestaan geen afbeeldingen van. Het precieze uiterlijk en de
formaten zijn ons dus niet bekend.
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verwijderen. Deze uitspraak vormde een belangrijke stap in de rechtsgeschiedenis omtrent
authenticiteit van kunstwerken.
In de zeventiende en achttiende eeuw, de barokperiode, kopieerde men werken van onder
andere vroegmoderne kunstenaars met een flamboyante toets, om uitdrukking te geven aan het
7

theatrale karakter van de barok. Voorbeelden hiervan zijn de kopieën die Peter Paul Rubens
(1577-1640) maakte van twee schilderijen van Titiaan (1487-1576). Rubens maakte deze twee
8

schilderijen, met bacchanalen als onderwerp, voor de Spaanse koning Philip IV. Zij worden nu
9

beschouwd als authentieke schilderijen van Rubens in plaats van vervalsingen in de stijl van Titiaan.
Dit voorbeeld toont aan dat er kunstperiodes zijn waarin er minder waarde aan de authentieke
kunstenaar werd gehecht.
Het huidige idee over het belang van authenticiteit van een kunstwerk ontstond in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Voor die tijd leken onderzoekers minder moeite te hebben met valse
kunst. Aan het eind van de negentiende eeuw daarentegen ontwikkelde zich een groeiende afkeer

tegen het vervalsen van kunst, het werd beschouwd als onethisch. Men leefde tevens in de overtuiging
dat vervalsingen altijd ontdekt zouden worden en er was een grenzeloos vertrouwen in de kennis en
het oog van de connaisseurs. Ruim een eeuw later is er op dit gebied veel veranderd en blijkt het
bevestigen van authenticiteit niet meer zo vanzelfsprekend te zijn als aan het eind van de negentiende
10

eeuw werd gedacht.

In de eerste helft van de twintigste eeuw werden er vervalsers ontmaskerd, die werkten in de
stijl van oude meesters. Een van de bekendste is de Hollandse meestervervalser Han van Meegeren
(1889-1947), die onder andere vijf schilderijen maakte in de stijl van de Johannes Vermeer
11

(1632-1675) en deze verkocht onder de naam van deze zeventiende-eeuwse schilder. Hij werd
12

gedreven door miskenning en later, vanwege zijn succes, door geldzucht. Van Meegeren kocht een
oud schilderij uit de tijd van Vermeer en verwijderde zoveel mogelijk de verf van de drager, zodat hij
zijn vervalsing kon schilderen op een authentieke drager. Daarnaast maakte hij ook eigen pigmenten
13

naar recepten uit de tijd van Vermeer. Van Meegeren koos zijn materialen dus heel bewust, om zijn
werken als authentieke Vermeers erkend te krijgen. Het verontrustende van de zaak van Meegeren is
dat men toentertijd overtuigd was authentieke schilderijen van Vermeer in handen te hebben, terwijl
als men nu de werken van Han van Meegeren bekijkt er direct grote, opvallende verschillen te zien
zijn tussen een authentieke Vermeer en een vervalsing van Van Meegeren. De enige werkelijke
6
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overeenkomst tussen de werken van Vermeer en Van Meegeren is de lichtval door de ramen, voor de
rest zijn het vooral de grote verschillen in stijl en onderwerp die opvallen. De stijl van Vermeer is
14

duidelijk verfijnder dan de stijl van Van Meegeren. Als De Emmaüsgangers van Van Meegeren en
Het melkmeisje van Vermeer met elkaar vergeleken worden, is dit goed zichtbaar.(afb.3 en 4) Qua
onderwerp was er tot dan toe één religieus schilderij van Vermeer bekend: Christus bij Maria en
Martha. (afb.5) Dit schilderij (1654-1656) behoort tot het vroege oeuvre van Vermeer en is gelijk één
van de weinige schilderijen uit die periode die ons bekend is. Hierdoor vermoedde men dat Vermeer in
zijn vroege periode religieuze werken schilderde en de vondst van De Emmaüsgangers lag hiermee in
de lijn der verwachtingen. De technologie was in die tijd nog ontoereikend om de vervalsing
onomstotelijk te bewijzen. Van Meegeren moest in gevangenschap schilderend laten zien dat hij de
15

maker was van het schilderij.

Waar in de eerste helft van de twintigste eeuw met name kunstwerken van oude meesters
werden vervalst, werden in de tweede helft vooral vervalsingen ontdekt in de stijl van moderne
16

kunstenaars. Zo werd de Nederlandse Geert Jan Janssen in 1994 opgepakt voor het vervalsen van
17

onder andere Pablo Picasso (1881-1973), Karel Appel (1921-2006) en Henri Matisse (1869-1954).
Verder werd de Amerikaanse kunstgalerie Knoedler in 2009 voor de rechter gesleept, vanwege
18

verkoop van vervalsingen van onder andere Jackson Pollock (1912-1956). Een zeer bekende
vervalser die tegen de lamp liep was Wolfgang Beltracchi; hij werd in 2011 veroordeeld vanwege het
19

vervalsen van schilderijen in de stijl van kunstschilder Heinrich Campendonck (1889-1957).

Beltracchi vervalste naar eigen zeggen ongeveer 55 werken. Hij kocht op vlooimarkten oude
schilderijen, die slechts licht beschilderd waren en gebruikte die vervolgens als dragers voor zijn
vervalsingen. Beltracchi had ook veel kennis van panelen: hij wist precies uit welke landen en welke
regio’s panelen afkomstig waren en zorgde zo dat het materiaal overeenkwam met de meester die hij
vervalste. Deze meestervervalser maakte tevens zijn eigen pigmenten en creëerde zelfs
20

herkomstgeschiedenissen voor zijn werken.

De verschuiving naar de voorkeur moderne kunstenaars te vervalsen is ontegenzeggelijk te
wijten aan de technische ontwikkelingen om vervalsingen te ontmaskeren; hiervoor worden in
toenemende mate nieuwe chemische en cameratechnieken ingezet. Deze technieken maken het
mogelijk om zowel het oppervlak als de eventuele ondertekening en de drager van een schilderij nader
te bekijken.
14
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Het oppervlak van een schilderij kan worden onderzocht met onder andere een microscoop of
met uv-straling. Met een microscoop kunnen de craquelures van een schilderij goed worden bekeken.
Craquelé ontstaat door het barsten van de verf; een natuurlijk proces van ongeveer vijftig jaar, dat
21

lastig te imiteren is. Microscopisch onderzoek biedt de mogelijkheid om te controleren of het
craquelé regelmatig is, hetgeen duidt op een onnatuurlijk proces. Soms benadrukken vervalsers
22

craquelé met dunne zwarte lijntjes, die onder een microscoop ook duidelijk zichtbaar worden. Dit
was bijvoorbeeld het geval bij een schilderij dat voorheen op naam stond van de renaissance
kunstenaar Francesco Francia.(afb.6) Het schilderij uit de collectie van The National Gallery in
Londen werd nader onderzocht toen exact eenzelfde schilderij opdook; men ontdekte kleine dunne
23

zwarte lijntjes in het craquelé, waardoor het werk als vervalsing werd aangemerkt. Uv-straling brengt
oude werken letterlijk aan het licht; de originele vernislaag is dan namelijk grotendeels verdwenen,
waardoor de vernisloze delen sterk fluoresceren. Relatief nieuwe werken of retouches lichten
24

daarentegen nauwelijks op. Deze techniek wordt niet meer als geheel betrouwbaar beschouwd, omdat
vervalsers tegenwoordig een vernislaag gebruiken die uv-straling gewoon doorlaat. Kunstvervalsers
anticiperen dus op nieuwe ontwikkelingen in technologie.
Technieken waarmee experts onder de verflaag van een schilderij kunnen kijken, zijn
röntgenstraling en infraroodreflectografie. Röntgenstraling wordt sinds 1896 voor onderzoek op
25

schilderijen toegepast. De straling gaat door alle lagen heen, inclusief de drager, waardoor men
eventuele veranderingen in het schilderproces en daarmee ook verdachte onregelmatigheden kan
ontdekken. Infraroodreflectografie gaat net zoals röntgenstraling door de verflaag heen, maar enkel
door de eerste laag en niet door de drager. Infraroodlicht op een schilderij maakt de ondertekening
zichtbaar, hetgeen veel informatie geeft; bijvoorbeeld over het al dan niet overeenkomen van de stijl
van de ondertekening met het geschilderde; wat doorslaggevend kan zijn voor het betwijfelen of
26

toekennen van authenticiteit.

Ook de gebruikte verf geeft informatie over de authenticiteit van een schilderij. Bij een
pigmentenonderzoek worden meerdere verfmonsters van het schilderij genomen afkomstig uit
verschillende plekken van het schilderij en worden pigmenten geïdentificeerd; moderne pigmenten
vallen direct op door rondingen in de vorm en door uniformiteit van deeltjesgrootte. Als microscopisch
onderzoek te weinig uitsluitstel geeft kan onderzoek met behulp van chemische reacties alsnog

21

Marijnissen 2009, 351. Zie ook Killbracken 1967, p. 18-19.
Ragai 2013, p. 165.
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geraadpleegd op 23 mei 2018. Naar Francesco Francia, Maria met kind en een engel, 2 e helft 19e eeuw, olieverf
op paneel, 58,4x44,5 cm, National Gallery, Londen.
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pigmenten identificeren. Zodra de gebruikte pigmenten bekend zijn, worden deze in een tijdlijn
27

geplaatst om te kijken of de datering van een werk hiermee overeenkomt. Met deze mogelijkheid van
pigmentenonderzoek vielen vervalsers van oude meesters door de mand, die pigmenten gebruikt
hadden die pas in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw ontdekt werden en dus niet eerder
konden zijn toegepast. Beltracchi’s vervalsingen bijvoorbeeld kwamen hierdoor aan het licht; in het
schilderij Rotes Bild mit Pferden o p naam van Campendonk d at uit 1914 zou stammen werd het
28

pigment titaanwit ontdekt, dat pas na 1925 ter beschikking kwam.(afb.7) Slimme vervalsers zullen nu
niet meer de fout begaan oude meesters te vervalsen en hiervoor moderne pigmenten te gebruiken.
Met de verschuiving van de voorkeur naar het vervalsen van de moderne kunstenaar
veranderde er ook iets in de voorkeur van het medium: vervalsingen van schilderijen maakten plaats
29

voor het vervalsen van tekeningen. Daarmee vielen voor vervalsers de problemen van ondertekening,
craquelé en pigmentdatering weg en werd het voor experts een stuk lastiger om de authenticiteit van
werken vast te stellen. De bekende Britse vervalser Eric Hebborn was een expert in het vervalsen van
tekeningen en heeft er zelfs een boek over geschreven, The Art Forger’s Handbook. Hierin geeft hij
informatie over hoe een goede vervalsing gemaakt kan worden, waarbij handgeschept papier, inkt
zonder moderne synthetische stoffen en het juiste tekengereedschap, passend bij de tijd waarin de
kunstenaar die vervalst gaat worden leefde -bijvoorbeeld een rietpen of een ganzenveer- van essentieel
30

belang zijn. Van Eric Hebborn weten we, dat hij tekeningen maakte in de stijl van oude meesters als
31

Rembrandt en van Dijck. Het onderscheppen van vervalste tekeningen is een grote uitdaging; het
komt in mindere mate neer op technologie, en in meerdere mate op kennis, inzicht en betrouwbaarheid
van connaisseurs. Maar zoals Hebborn heeft bewezen in zijn Art Forger’s Handbook beschikken ook
de vervalsers over die kennis en inzichten.
Het is dus geen makkelijke opdracht om in de 21e eeuw nog schilderijen van oude meesters
geloofwaardig na te bootsen. Het feit dat vermoedelijk toch iemand geprobeerd heeft vier vervalste
schilderijen van oude meesters -uiteenlopend van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw- in de
afgelopen twee jaar op de markt te brengen, is opmerkelijk. Het eerste werk waarbij vraagtekens
werden gezet was Venus met een sluier o p naam van Cranach.(afb.8) Na deze twijfels rezen er ook
vragen bij een werk van Hals, gevolgd door vragen over de authenticiteit van een werk van
Parmigianino.(afb.9 en 10) Het vierde en tevens laatste werk dat alsnog verdacht werd van falsificatie
was een werk van Gentileschi.(afb.11) Alle vier vermeende vervalsingen waren afkomstig uit de
kunstcollectie van Giulano Ruffini. Het volgende hoofdstuk zal daarom gewijd zijn aan zijn biografie.
27
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Hoofdstuk 2 – Giulano Ruffini
Giulano Ruffini is de persoon die een cruciale rol lijkt te spelen in dit vervalsingschandaal rondom
diverse oude meesters.(afb.12) De vier betrokken werken blijken namelijk allemaal in bezit te zijn
geweest van deze Italiaans-Franse kunstverzamelaar. Er is amper informatie te vinden over Ruffini; hij
heeft slechts twee interviews gegeven en er is maar één gedateerde foto van hem bekend. Op basis van
deze interviews en een aantal krantenartikelen, wordt in dit hoofdstuk een beeld geschetst van de man
die de zoveel besproken schilderijen op naam van Lucas Cranach de Oudere, Frans Hals, Parmigianino
en Orazio Gentileschi in zijn bezit heeft gehad.
Giulano Ruffini werd rond 1946 in Frankrijk geboren als zoon van Italiaanse ouders. Rond zijn
dertiende levensjaar raakte hij zeer geïnteresseerd in schilderen en trok hij er regelmatig met zijn
schildersezel op uit. Hij ontwikkelde zich, op autodidactische wijze, zeer snel. Op zestienjarige leeftijd
verliet Ruffini zijn ouderlijk huis en ging hij met een vriendin genaamd Miramar samenwonen in de
Franse stad Cannes. De moeder van Miramar was eigenaresse van een restaurant en zij bood Ruffini
de mogelijkheid zijn schilderijen in het restaurant tentoon te stellen. Zijn schilderijen vielen bij de
restaurantgasten in de smaak en ook al snel bij een groter publiek. Zo kreeg hij op een bepaald
moment zelfs de uitnodiging om een solotentoonstelling te maken in Parijs. Hij greep deze kans met
beide handen aan en richtte met dertig eigen werken een tentoonstelling in, in la Galerie du Colisée,
32

gelegen i n het centrum van Parijs.

Ondanks deze succesvolle ontwikkelingen stopte Ruffini om onduidelijke redenen met
schilderen. Hij vertrok naar Italië waar hij eerst in Rome verbleef en later in Parma. In de jaren erna
zwierf hij de wereld over en bezocht hij onder andere Australië, Brazilië en Zuid-Afrika. Vervolgens
keerde hij, met nog maar weinig geld op zak, terug naar Frankrijk. Via een jeugdvriend kwam hij in
contact met het Parijse veilinghuis Drouot, waar hij een aantal schilderijen kocht en tegen een goede
prijs weer verkocht, wat Ruffini’s eerste stap in de kunsthandel bleek. Diezelfde jeugdvriend stelde
33

Ruffini voor aan Andrée Borie, de eigenaresse van antiekwinkel Brocanterie du Marais.

Andrée Borie was de dochter van de beroemde ingenieur en kunstverzamelaar André Borie.
Als kunstverzamelaar was deze man omstreden, omdat hij ervan werd verdacht ten tijde van de
34

Tweede Wereldoorlog kunst te hebben gestolen van joodse families. Dit is echter nooit bewezen.
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Ruffini had acht jaar een liefdesrelatie met dochter Andrée Borie, waarin zij ook hun liefde voor de
kunst deelden. Toen ingenieur Borie in 1971 kwam te overlijden, erfde Andrée de schilderijen uit haar
35

vaders kunstverzameling. Samen met haar geliefde Ruffini, richtte dochter Borie boven haar
36

antiekwinkel een galerie op, met werken afkomstig uit deze kunstverzameling. In 1980 kwam er een
eind aan de relatie en deze samenwerking door het onverwachte overlijden van Andrée Borie. Enkele
37

schilderijen uit de collectie waren reeds verkocht en Ruffini erfde de rest van de collectie. Hij bleef
gedurende zijn leven kunst verzamelen en verkopen. Daarnaast was Ruffini ook werkzaam als
restaurateur. Het is onduidelijk op welk moment in zijn leven hij dit vak uitoefende. Het is wel
duidelijk dat hij mede dankzij dit werk veel kennis op heeft kunnen doen op het gebied van
authentieke werken en vervalsingen. Zo wist hij precies wat een nagebootst craquelé van een
38

authentiek craquelé onderscheidde.

Ruffini heeft door zijn ervaring als kunstenaar, restaurateur en kunstverzamelaar een zeer
39

ruime kennis opgedaan in de kunstwereld. Inmiddels is hij 71 of 72 jaar en woont hij op Malta. Hij is
nog altijd actief in de kunstwereld. In 2015 was hij betrokken bij de publicatie van een boek, getiteld
Faussaire (Vervalser) geschreven door a uteur, en van oudsher kunstmakelaar, Jules-Francois
Ferrillon. Dit is een in het oog springende samenwerking, gezien er in dit boek, waarin een Italiaanse
boef de technieken leert om oude meesters te vervalsen, zowel een Venus van Cranach wordt genoemd
als een schilderij van Gentileschi met David aanschouwt het hoofd van Goliath als onderwerp.

Ferrillon blijft volhouden dat zijn boek fictie is en dat het puur toeval is dat een jaar na publicatie
ervan is gebleken dat de authenticiteit van deze twee werken niet alleen in het boek, maar ook in de
40

realiteit betwist wordt. Een samenkomst van toevalligheden, waar vraagtekens bij gezet kunnen
worden.
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Hoofdstuk 3 - Analyse van de vier vermeende vervalsingen
De herkomstgeschiedenis van een schilderij is een van de belangrijke bepalende factoren die
meespelen in het onderzoek naar vervalsingen; wanneer de herkomst helder is en het schilderij
chronologisch goed te volgen is vanaf de datum van ontstaan, is het eerder aannemelijk dat het werk
41

authentiek is, dan wanneer het onduidelijk is waar het schilderij vandaan komt. Een andere bepalende
factor is het gebruikte materiaal, dat informatie geeft over de periode waarin en de manier waarop een
werk vervaardigd is. Dit betreft het materiaal van de drager, maar bijvoorbeeld ook de pigmenten, de
soort vernis en olie. Een derde bepalende factor is of het werk past in het oeuvre van de kunstenaar.
Hiertoe wordt het schilderij met andere werken van de kunstenaar vergeleken, zowel qua onderwerp
als ook qua stijl.
In mijn analyse van de vier vermeende vervalste schilderijen uit de collectie van Ruffini neem
ik deze drie genoemde bepalende factoren als uitgangspunt. Ik begin bij het begin: de ontdekking van
de mogelijkerwijs vervalste Venus met een sluier o p naam van Lucas Cranach de Oudere.

Venus met een sluier toegeschreven aan Lucas Cranach de Oudere
Venus met een sluier i s e en rechthoekig staand schilderij van 40x25 centimeter, geschilderd op paneel
met olieverf.(afb.8) Het schilderij toont een naakte vrouwfiguur ten voeten uit. De vrouwfiguur heeft
lang rood haar reikend tot op haar billen. Zij draagt haar haar naar achteren, bijeengehouden door een
zwarte dunne haarband. Haar gezicht is driekwart weergegeven, terwijl ze de toeschouwer aankijkt.
Om haar nek draagt zij een sierlijke gouden halsband, met aan de onderrand druppelvormige,
hangende parels. Haar rechterarm houdt ze gebogen voor zich, haar linkerarm bijna gestrekt naar
beneden; in haar handen houdt zij een transparante, niets verhullende sluier die, door de positie van de
handen, in een diagonale lijn voor haar lichaam langs loopt. Haar linkerbeen staat voor haar
rechterbeen; ze heeft haar heupen gewend en haar voeten naar buiten gedraaid. De vrouwfiguur staat
op een cirkelvormige zanderige ondergrond met steentjes en is geplaatst tegen een zwarte achtergrond.
42

Herkomstgeschiedenis
Het schilderij dat door Lucas Cranach de Oudere (1472-1553) vervaardigd zou zijn, maakte, volgens
Ruffini, deel uit van de collectie van ingenieur André Borie. Ruffini verwierf het werk in 1973 en had
toentertijd twijfels of het werk een authentieke Cranach was of een werk uit de school van de Duitse
kunstenaar. Ruffini besloot het werk via zijn tussenpersonen Jean Charles Methias en Michael
Tordjman door te verkopen. Die doorverkoop verliep stroef, omdat Methias en Tjordman naar mening

41
42

Ragai 2014, p. 164.
van de Ven 2018, p. 2.
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van Ruffini een te hoog bedrag vroegen, in aanmerking genomen dat zij, noch Ruffini, de authenticiteit
konden garanderen. Er vonden verschillende onderhandelingen plaats met onder andere Christie’s,
Sotheby’s en The Weiss Gallery in Londen. Na nader onderzoek van het schilderij besloten de
veilinghuizen Christie’s en Sotheby’s af te zien van verdere stappen tot een eventuele veiling en trok
43

The Weiss Gallery zich terug vanwege de te hoge vraagprijs. Uiteindelijk werd het werk verkocht
aan Konrad Bernheimer, kunsthandelaar van de Colnaghi Gallery.
Tordjman zou de Colnaghi Gallery bij de verkoop de informatie hebben gegeven, dat het
44

schilderij al 150 jaar in bezit was van zijn familie. Met deze herkomstgeschiedenis van de familie
45

Tordjman verkocht Bernheimer in 2013 het schilderij door aan het prinselijk hof van Liechtenstein.
Een andere bron verklaart echter dat het schilderij sinds het midden van de achttiende eeuw in het

bezit zou zijn geweest van een Belgische familie en dat het schilderij met deze herkomstgeschiedenis
46

verkocht is aan het prinselijk hof van Liechtenstein. Geen van beide versies van de
herkomstgeschiedenis stroken met het verhaal van Ruffini. In 2016 stelden de nieuwe eigenaren het
47

werk tentoon tijdens een expositie in Aix-en-Provence. Toen Tordjmans leugen over de
herkomstgeschiedenis van het werk Ruffini ter ore kwam, kregen de twee mannen ruzie. De foutieve
herkomstgeschiedenis kwam hierdoor boven water en zorgde voor twijfel over de authenticiteit van
48

het schilderij, waarop het paneel door de Franse politie in beslag werd genomen. Niet alleen de ruzie
tussen Ruffini en Tjordman zou aanleiding zijn geweest om het schilderij nader te onderzoeken. Ook
het boek Faussaire van Jules Francois Ferillon riep twijfels op, omdat dit specifieke schilderij van
49

Cranach hierin genoemd werd als een vervalsing.

Over de herkomst van het schilderij voordat Ruffini het ontving, is weinig tot niets bekend. Hij
zegt het schilderij in Parijs verworven te hebben uit de collectie van André Borie, maar hoe het
schilderij in de collectie van Borie is gekomen, is onbekend. Een beperkte herkomstgeschiedenis kan
zoals gezegd, leiden tot twijfels omtrent de authenticiteit. Het prinselijk hof van Liechtenstein gaf in
2016 opdracht de papieren over de herkomstgeschiedenis nader te onderzoeken. De uitslag hiervan is
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50

niet te achterhalen. De gerenommeerde kunsthandelaar Bernheimer heeft het prinselijk hof de uitslag
en toekenningspapieren gegeven. Het prinselijk hof zegt erop te vertrouwen dat de papieren authentiek
zijn, omdat volgens hen zo’n belangrijke kunsthandelaar nooit het risico zou lopen valse papieren aan
een werk toe te kennen. Daarnaast is er, aldus het prinselijk hof van Liechtenstein, van genoeg
schilderijen met een incomplete herkomstgeschiedenis de authenticiteit vastgesteld. Een beperkte
51

herkomstgeschiedenis hoeft dus niet per definitie op een falsificatie te duiden. De objectiviteit van
deze argumenten valt te betwisten. Het prinselijk hof heeft een bedrag van zeven miljoen euro betaald
52

voor de Venus met een sluier. Het zou voor hen een groot verlies betekenen, wanneer het schilderij
53

niet authentiek blijkt te zijn.
Materiaal

54

Venus met een sluier v an Cranach werd gedateerd in het jaar 1531. Het prinselijk hof gaf opdracht
om de datering van het paneel nogmaals vast te stellen, dit keer met behulp van een
dendrochronologisch onderzoek. In een dendrochronologisch onderzoek bestudeert men de jaarringen
55

van een houten voorwerp om deze te kunnen dateren. Het eikenhout waarvan het paneel met de
schildering op naam van Cranach gemaakt is, leent zich uitstekend voor dendrochronologisch
56

onderzoek, omdat de jaarringen daarop zeer duidelijk identificeerbaar zijn. Er werden 167 jaarringen
onder de loep genomen, die aantoonden dat de boom waarvan het paneel gemaakt werd rond 1520
gekapt moet zijn. Wanneer hout gekapt is, kan het nog niet direct beschilderd worden; het moet eerst
57

goed drogen. Dit duurt tussen de twee en vijftien jaar. Uit het concluderende rapport van het
prinselijk hof van Liechtenstein blijkt dat Venus met een sluier waarschijnlijk rond 1530 werd
58

geschilderd. Deze datering zou betekenen dat Cranach het werk in zijn periode aan het Saksische hof
59

gemaakt zou hebben.

60

Het kunstwerk is, zoals genoemd geschilderd op een eikenhouten paneel. Dit is opmerkelijk
gezien Cranach slechts enkele schilderijen op eikenhout schilderde. In zijn vroege jaren schilderde
50

Het onderzoek naar dit schilderij en dus ook de herkomstpapieren is nog steeds gaande. Er worden hierdoor
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het onderzoek naar het schilderij nog steeds lopend is.
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61

Cranach voornamelijk op hout van de linde, dennenboom of spar. Tussen circa 1520 en circa 1535,
dus in de periode dat Venus met een sluier vervaardigd zou zijn, ging de voorkeur van Cranach
62

voornamelijk uit naar beukenhouten panelen. Eikenhout is een zeldzaamheid in het repertoire van de
kunstenaar. Dit zou een argument kunnen zijn tegen de authenticiteit van het werk. Het prinselijk hof
van Liechtenstein gaat hier in een rapport tegenin en stelt dat het niet zo uitzonderlijk is dat Cranach
op eikenhout schilderde, omdat hij volgens hun informatie minstens twintig schilderijen op deze
63

houtsoort vervaardigde.

Naast de houtsoort is het interessant om te kijken naar de verhoudingen tussen de hoogte en de
breedte van het paneel. Zeventig procent van de panelen die Cranach beschilderde hebben namelijk
64

dezelfde verhouding. Tussen circa 1520 en 1535 maakte Cranach gebruik van zes verschillende
formaten die zich qua hoogte en breedte allemaal hetzelfde tot elkaar verhielden. Venus met een sluier
komt met 40x25 centimeter het dichtst in de buurt bij de door Cranach vaak gebruikte verhouding,
33,5-39x23,5-30 centimeter. Het schilderij is echter een centimeter te hoog om precies dezelfde
65

verhoudingen te hebben.

De analyse van de verf waarmee Venus met een sluier is geschilderd is gebaseerd op de
rapporten die hierover zijn geschreven. Opvallend genoeg geven die verschillende, uiteenlopende
uitslagen. Het is bekend dat het pigment titaanwit is gevonden in het schilderij. Volgens een rapport
van veilinghuis Christie’s zou dit pigment gevonden zijn in de parels van de halsketting. Titaanwit is
een pigment dat pas vanaf de twintigste eeuw in gebruik was, hetgeen zou kunnen duiden op een
falsificatie. Het kan echter ook zijn dat het schilderij een restauratie heeft ondergaan en dat de
restaurator gebruik heeft gemaakt van dit pigment uit de twintigste eeuw. Met zijn beperkte
herkomstgeschiedenis is het onbekend of het schilderij in het verleden is gerestaureerd. Het prinselijk
hof van Liechtenstein deed in 2016 zelf een onderzoek naar de gebruikte pigmenten in de halsketting.
66

Uit dit onderzoek bleek dat de ketting bestaat uit enkel lood-tin geelpigment. Lood-tin geel is
inderdaad een pigment dat Cranach regelmatig gebruikte in zijn schilderijen. Hij gebruikte dit
67

voornamelijk in zijn draperieën en om goud uit te drukken. Het is lastig te bepalen welke resultaten
het meeste aannemelijk zijn. Het feit dat twee dezelfde onderzoeken van ervaren deskundigen
verschillende uitkomsten bieden, is wel opmerkelijk.
Naast de gebruikte pigmenten, riep ook het craquelé vragen op over de authenticiteit.
Christie’s zette in haar rapport vraagtekens bij het craquelé, met name door een verdachte zwarte kleur
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68

die in de groeven van het craquelé zou zitten. Ook de Franse autoriteiten, die het schilderij in beslag
namen, spraken in hun rapport twijfels uit over het craquelé. Zij noemden het opvallend dat de
craquelures in de zwarte achtergrond van het schilderij beduidend anders zijn dan de craquelures in het
lichtgekleurde lichaam. De onderzoekers van het prinselijk hof in Liechtenstein erkenden dit verschil
en wijdden dit aan het verschillende tijdsbestek waarop verschillende pigmenten drogen. Het donkere
pigment droogt vele malen langzamer dan het lichte pigment. Het prinselijk hof van Liechtenstein
haalde onder andere het schilderij Een vrouw met een eekhoorn van Hans Holbein (1497-1532) aan als
voorbeeld. De witte kraag in de kleding van de vrouw heeft duidelijk meer craquelures dan het zwarte
gedeelte in haar kledij.(afb.13)

69

Nogmaals, het prinselijk hof heeft er veel belang bij de authenticiteit van het schilderij te
bewijzen, maar de argumenten die zij aandragen zijn ook plausibel. Zonder nieuw, duur technisch
onderzoek kan geen uitsluitsel worden gegeven op materialistisch gebied. Venus met een sluier kan

wel n aast andere schilderijen van Cranach geplaatst worden om te kijken of onderwerp en stijl van het
schilderij uit 1531 overeenkomen met andere schilderijen uit het oeuvre van Cranach.
Stilistische analyse
Het onderwerp van het schilderij is niet ongebruikelijk in het oeuvre van Lucas Cranach de Oudere; in
1509, ruim twintig jaar voor Venus met een sluier, s childerde Cranach zijn eerste Venus. Deze Venus

en Amor is ten noorden van de Alpen, het eerste levensgrote schilderij van een godin. Cranach haalde
70

de inspiratie voor dit schilderij voornamelijk uit de Italiaanse renaissance. Mythologische
onderwerpen voeren vanaf 1520 de boventoon in het geschilderde oeuvre van Cranach. Door de
reformatie maakten heiligenvoorstellingen plaats voor mythologische onderwerpen als het oordeel van
71

Paris, de zelfmoord van Lucretia en Venus, soms samen afgebeeld met cupido. De humanisten,
waarmee Cranach als hofschilder veel contact had, grepen terug naar de geschreven overleveringen
van de klassieke oudheid. Ook Cranach zelf was belezen en kende bijvoorbeeld de Naturalis Historia
van Plinius de Oudere (23/24 – 79 n. Chr.). Het is opmerkelijk dat Cranach de keuze maakte de
schoonheidsidealen en de proportieleer waarop de meeste kunstenaars zich baseerden naar zijn eigen
hand te zetten; de benen zijn in Chranachs schilderijen over het algemeen langer in verhouding met het
72

bovenlichaam en het hoofd juist kleiner.

Het mythologische onderwerp van het schilderij is dus geen uitzondering in het oeuvre van
Cranach. Ook de zwarte achtergrond en de zanderige ondergrond waarop Venus uit de collectie van
Ruffini geplaatst is, vormt geen exceptie. Er zijn maar liefst zestien schilderijen van Cranach, daterend
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van 1509 tot 1537, bekend waarop Venus wordt weergegeven tegen eenzelfde zwarte achtergrond en
73

op een zanderige ondergrond. Op basis van deze treffende overeenkomst is de vergelijkende analyse
afgebakend tot deze zestien schilderijen. In deze vergelijking is er gekeken naar de attributen, de
haardracht en de anatomie om vervolgens de overeenkomsten en de verschillen tussen Venus met een
74

sluier afkomstig uit de collectie van Ruffini e n de zestien andere schilderijen te onderzoeken.

Attributen
De Venusfiguur in het schilderij van Ruffini draagt een dunne zwarte haarband. In de zestien
schilderijen draagt de Venusfiguur driemaal een vergelijkbare dunne zwarte haarband, waarbij haar
haren, in tegenstelling tot de Venus met een sluier (1531), opgestoken zijn met een sluier over het
hoofd.(afb.14, 15 en 16) Omdat zij de enige drie zijn met een zwarte dunne haarband, ben ik gaan
kijken of de dunne zwarte haarband voorkomt met losse haren en zonder sluier over het hoofd in
andere mythologische schilderijen van Cranach of dat het schilderij van Ruffini het enige werk is met
deze combinatie. Er zijn zeventien vrouwfiguren in mythologische schilderijen die zijn afgebeeld met
een dunne zwarte haarband. Het merendeel daarvan, twaalf vrouwfiguren, heeft een opgestoken
kapsel. Er zijn echter ook vijf vrouwfiguren met losse haardracht. Het opvallende is dat deze vijf
naakten geen sluier op het hoofd dragen, dit in tegenstelling tot de figuren met een opgestoken kapsel,
waarvan de helft een hoofdsluier draagt. Het gegeven van een dunne zwarte haarband met losse haren,
zonder sluier over het hoofd komt dus vaker voor in het oeuvre van Cranach en is in overeenstemming
75

met de Venusfiguur in het schilderij uit de collectie van Ruffini.

De sluier is een veel voorkomende accessoire in het oeuvre van Cranach, ook de zestien
Venus-vrouwfiguren die onderdeel uitmaken van dit onderzoek dragen allemaal een doorzichtbare
sluier bij zich. De manier waarop de sluier om het lichaam gedrapeerd is, verschilt, maar bij elke
Venus valt de niets verhullende sluier over de schaamstreek. In vier schilderijen is de sluier over het
hoofd gedrapeerd en bij de meeste schilderijen loopt de sluier over de rechterarm die voor de buik
wordt gehouden. Er is slechts één schilderij waarbij de plaatsing van de sluier helemaal overeenkomt
met de Venus uit de collectie van Ruffini; dat is Venus uit de collectie van het Städelmuseum in
Frankfurt.(afb.17) Bij zowel de Cranach uit de verzameling van Ruffini als de Cranach in het museum
in Frankfurt start de sluier in de rechterhand en loopt hij in een diagonale lijn naar de linkerhand. Toen

73

http://lucascranach.org/gallery, geraadpleegd op 10 april 2018.
Voor de formele analyse van de 16 schilderijen van Venus met een sluier uit het oeuvre van Lucas Cranach de
Oudere zie Bijlage I. Deze selectie is gebaseerd op de online database van het Cranach Digital Archive, hier
komen tevens alle afbeeldingen vandaan.
75
Voor een overzicht van de schilderijen met vrouwfiguren op mythologische schilderijen uit het oeuvre van
Lucas Cranach zie Bijlage II.
74

16

Venus met een sluier u it de verzameling van Ruffini op de markt kwam, dacht men dan ook dat het de

76

voorloper moest zijn van Venus met een sluier u it het Städelmuseum in Frankfurt, daterend uit 1532.
Een derde attribuut van Venus is het nauwsluitende gouden halssieraad. Het sieraad komt
regelmatig voor: driekwart van de afgebeelde liefdesgodinnen draagt een dergelijk nauwsluitend
sieraad. Vijf van de vrouwfiguren heeft, net als Venus met een sluier, hangende parels aan de ketting
bevestigd.

Haardracht
De haardracht van Venus, rossige krullen reikend tot op de billen, is zeer typerend voor het oeuvre van
Cranach. Op het ene schilderij is het haar meer zichtbaar dan op het andere, maar in twaalf van de
zestien schilderijen hangen de losse haren achter de rug waarbij soms een lok over de schouder valt.
Op de overige vier schilderijen is Venus afgebeeld met opgestoken haren. Het schilderij uit Frankfurt,
waarbij Venus de sluier op identieke wijze vasthoudt, is het vroegste werk waarop Venus wordt
weergegeven met dit afwijkende kapsel. De drie schilderijen die daar op volgen hebben ook allen een
opgestoken kapsel. Uit de analyse van opgestoken kapsels in het oeuvre van Cranach blijkt dat het
opgestoken kapsel niet typerend is voor Cranachs late werken. Zo worden er twee godinnen in Het
oordeel van Paris, uit circa 1512, ook al met opgestoken haren weergegeven.(afb.18) Door het
wisselende gebruik van losse en opgestoken haren in het oeuvre van Cranach, is het niet mogelijk om
hier harde conclusies aan te verbinden.

Anatomie
Op het eerste gezicht lijkt de anatomie van Venus uit Ruffini’s collectie zeer realistisch. Een kritische
blik op de benen onthult echter iets onnatuurlijks. Het rechterbeen is achter het linkerbeen geplaatst,
maar het rechterbeen lijkt onnatuurlijk lang en de knie lijkt onmenselijk overstrekt te zijn. Het is
daarbij onduidelijk op welk been Venus precies rust; er is geen sprake van een standbeen en een
speelbeen. Het is daarom interessant om te kijken of Cranach normaliter het menselijk lichaam
anatomisch correct weergeeft of dat anatomische onvolkomenheden vaker voorkomen in zijn werk.
Na een vergelijking van de zestien schilderijen, valt het op dat wanneer de benen naast elkaar
geplaatst zijn er weinig problemen optreden in de weergave van de anatomie. Bij de Venus uit het
Städelmuseum in Frankfurt bijvoorbeeld is het rechterbeen duidelijk het standbeen en de linker het
speelbeen. Ook bij de allereerste Venus die Cranach schilderde in 1509 zijn de benen zeer realistisch
weergegeven met een duidelijk stand- en speelbeen.(afb.19) Dit geldt voor elke Venus waarbij de
benen naast elkaar zijn geplaatst.
Wanneer de benen achter elkaar geplaatst worden, zoals bij Venus met een sluier uit Ruffini’s
verzameling klopt de anatomie minder goed en wordt het verschil tussen het stand- en speelbeen
minder helder. Het schilderij Venus en Cupido uit 1525 is hier een voorbeeld van; de benen zijn
76
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vrijwel in dezelfde houding geplaatst als in het vermeende vervalste schilderij.(afb.20) De rechterknie
lijkt hier ook overstrekt te zijn, en heeft een vreemde rotatie. Hetzelfde anatomische probleem doet
zich voor in het schilderij uit de collectie van de Gemäldegalerie in Berlijn.(afb.21) Naast deze twee
voorbeelden zijn er nog drie andere voorbeelden te noemen, waarbij Cranach de benen achter elkaar
heeft willen weergeven, maar hierin anatomisch niet goed geslaagd is. Het betreft zowel werken die
vroeger als later dan de Venus met een sluier uit de collectie van Ruffini gedateerd zijn.
Conclusie
Op basis van de herkomstgeschiedenis kan men vragen stellen omtrent de authenticiteit van de
Cranach. Het feit dat de verschillende eigenaren diverse herkomstgeschiedenissen hanteren, doet
genoeg twijfels rijzen. Het duidt in ieder geval op een mogelijke verdoezeling van de waarheid.
Wanneer het schilderij wordt geplaatst in het oeuvre zijn er op stilistisch gebied veel
overeenkomsten en bestaat er weinig twijfel over de authenticiteit. De sluier, de ketting, de haardracht
en de anatomie zijn door het hele oeuvre van Cranach heen te traceren.
Op basis van meer technische onderzoek zou er meer zekerheid over de authenticiteit van het
werk gegeven kunnen worden. Het is vreemd en lastig dat de uitkomsten van diverse ondernomen
technische onderzoeken niet overeenkomen. Het is de vraag in hoeverre de onderzoeken objectief zijn
uitgevoerd.
Deze verschillende uitkomsten en de tegenstrijdige herkomstgeschiedenissen bieden genoeg
redenen voor nader en onafhankelijk onderzoek om de waarheid boven tafel te krijgen.

Het portret van een onbekende man t oegeschreven aan Frans Hals
Het portret van een onbekende man is een zogenaamd halfportret; de geportretteerde is tot zijn middel
weergegeven.(afb.9) Het schilderij is een rechthoekig, staand schilderij geschilderd met olieverf op
een paneel van 32,4x26,8 centimeter. De man is in een driekwart profiel geschilderd, terwijl hij de
toeschouwer aankijkt. Het flossige haar reikt tot op zijn schouders; hij heeft een regelmatig gezicht en
draagt een klein vlassnorretje. De kleding van de man bestaat uit een zwarte mantel over een eveneens
zwart doublet met een witte linnen kraag, waarvan de uiteinden bij elkaar worden gehouden door twee
77

koorden die eindigen in kwastjes. Deze platte witte kraag steekt af tegen zijn zwarte kleding, net als
de linkerhand van de man, die hij voor zijn buik houdt en waarmee hij de rand van zijn mantel
vastheeft. De geportretteerde man is geplaatst tegen een donkere achtergrond van diverse bruintinten.
78

De penseelstreken zijn zowel in de figuur als op de achtergrond duidelijk zichtbaar.
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Herkomstgeschiedenis
Vanwege uiteenlopende redenen is het niet eenvoudig om de authenticiteit van schilderijen van Frans
Hals vast te stellen. Allereerst door de werksituatie in het atelier van Frans Hals; hij werkte met een
groot aantal assistenten en het is het moeilijk te achterhalen wat Hals zelf heeft geschilderd en in
79

hoeverre assistenten hebben bijgedragen. Daarnaast was portretschilderen, het genre waarin Hals
werkte, een genre dat ten tijde van zijn leven geen groot aanzien genoot en een lage waardering had in
80

de kunsthandel. Pas vanaf 1800 werd het werk van Hals gezien als kunst van hoogstaande kwaliteit.

De productie van Frans Hals en zijn atelier was enorm; er moeten veel meer werken van Hals
geweest zijn, dan tot nu toe bekend. Slechts 150 werken kregen, na het vele onderzoek in de twintigste
eeuw, met voldoende zekerheid het predicaat een authentieke Hals te zijn. In de wetenschap dat Hals
naar schatting 60 jaar actief was als schilder en per jaar tussen de vijftien en vijftig schilderijen
81

vervaardigde, moeten er dus veel meer werken van Hals zijn. Hierdoor worden verwachtingen
geschapen die een niche vormen voor vervalsers.
Ongeveer tweehonderd jaar na het overlijden van Frans Hals, kwam er pas interesse voor het
werk van deze zeventiende-eeuwse schilder, omdat toen de populariteit van het portrettengenre
82

toenam. Door die late belangstelling was de conditie van veel van Hals’ schilderijen ondertussen
sterk achteruitgegaan; groepsportretten waren uitgesneden tot kleine individuele portretten en er was
weinig aandacht besteed aan onderhoud van de werken. Hierdoor waren veel schilderijen van Hals er
slecht aan toe en werden zij noodzakelijkerwijs grondig gerestaureerd. Er zijn slechts nog een handvol
werken in de originele staat behouden gebleven en van zwaar gerestaureerde schilderijen is de
83

authenticiteit moeilijker vast te stellen. Het was dan ook een grote verrassing toen in 2008 een tot
nog toe onbekend, zeer goed bewaard gebleven schilderij op naam van Frans Hals opdook.
Naar eigen zeggen kocht Ruffini Het portret van een onbekende man van een Spaanse
kunsthandelaar in de veronderstelling dat het om een werk ging uit de school van Frans Hals. Ruffini
liet zich verder niet uit over de identiteit van de Spaanse kunsthandelaar, maar The Weiss Gallery, d ie
het werk later aankocht, maakte bekend dat de Spaanse diplomaat Jose Ruiz de Arana y Bauer deel
84

uitmaakte van de herkomstgeschiedenis. Het zou kunnen zijn dat Ruffini het paneel van deze
Spanjaard kocht.
Ruffini bewaarde het werk in zijn eigen collectie tot hij het in 2008 aan een vriend wilde
verkopen. Hij liet het werk onderzoeken door experts van veilinghuis Christie’s, om een juiste prijs
voor het paneel te laten bepalen. Er ging namelijk een gerucht dat het een werk niet uit de school van
79

Grimm 1990, p. 11.
Grimm 1990, p. 26.
81
Grimm 1990, p. 28-29.
82
Grimm 1990, p. 26.
83
Grimm 1990, p. 25.
84
The Weis Gallery 2014, p. 62.
80

19

Hals, maar van één van de vijf zonen van Hals zou kunnen zijn en dat zou van grote invloed zijn op de
waarde van het schilderij. De experts van Christie’s kwamen tot de conclusie dat het geen werk van

85

een zoon van Hals was, maar het Hals zelf was die Het portret van een onbekende man schilderde.

Voordat het werk in 2008 door Ruffini naar Christie’s werd gebracht, wist niemand van het
bestaan af; ondanks dat er veel bekend en gepubliceerd was over Frans Hals en zijn oeuvre stond dit
schilderij nergens beschreven in de literatuur. The Weiss Gallery verklaarde deze lacune door het feit
dat er in Spanje een algemene desinteresse heerste voor zeventiende-eeuwse kunst uit de Nederlanden.
86

Na het onderzoek van Christie’s kwamen er meer experts aan te pas om de authenticiteit vast
te stellen, onder andere de conservator van het Nederlandse Frans Hals Museum. Het paneel werd
onder andere onderzocht met röntgen-, ultraviolet- en infraroodstraling, en alle experts kwamen tot de
87

conclusie dat dit portret een authentieke Hals betrof. In antwoord hierop verklaarde de Franse
overheid het werk tot nationaal erfgoed, waardoor het werk de grens niet meer over mocht en Ruffini
het werk niet meer op de internationale markt kon verkopen. Het Musée du Louvre in Parijs wilde het
werk graag aankopen, maar kreeg uiteindelijk de financiering niet rond. Later, toen het werk weer
werd vrijgegeven voor de internationale handel, bracht Ruffini het in bij Christie’s om het alsnog te
laten veilen. Het veilinghuis trok zich echter terug, omdat zij in de tussentijd, vanwege de gebrekkige
herkomstgeschiedenis, toch grote twijfels had kregen over de authenticiteit van het schilderij. Een
opvallende keuze, omdat zij het waren die als eerste verklaarden dat het werk een echte Hals zou zijn.
Uiteindelijk kocht The Weiss Gallery het werk in 2010 voor drie miljoen euro en verkocht zij het in
2011 via veilinghuis Sotheby’s door aan een particuliere kunstverzamelaar in Amerika voor een kleine
tien miljoen euro.
Nadat Venus met een slui er op naam van Cranach een vermeende vervalsing bleek en deze
eveneens afkomstig was uit de collectie van Ruffini, eiste deze Amerikaanse particuliere verzamelaar
een nader onderzoek. Een pigmentenonderzoek in het lab van Sotheby’s toonde met zekerheid aan dat
Het portret van een onbekende man geen echte Hals kon zijn, omdat gebruikte pigmenten uit de
twintigste eeuw bleken te stammen. Sotheby’s klaagde vervolgens The Weiss Gallery aan, wegens het
verstrekken van een vervalst werk. Mark Weiss is tot op heden blijven ontkennen dat het een
vervalsing betreft; op zijn website is Het portret van een onbekende man nog steeds als authentiek
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werk van Frans Hals te vinden. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat het pigment op het
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schilderij is aangebracht tijdens een restauratie, maar dat risico wil het veilinghuis Sotheby’s duidelijk
niet lopen.
Materiaal
89

De drager van het schilderij is een paneel bestaande uit één stuk eikenhout. Slechts een kwart van de
schilderijen die op dit moment officieel zijn toegeschreven aan Frans Hals zijn geschilderd op paneel.
Hals had, passend voor zijn tijd, een grote voorkeur voor doek. Voor kleine portretten, zoals Het
90

portret van een onbekende man, g ebruikte Hals echter altijd hout als drager. Het is typerend voor
Hals dat het paneel uit één stuk hout bestaat; er is slechts één paneel bekend, het portret van Jacobus
91

Zaffius, waarbij het paneel bestaat uit meerdere planken.

92

De meeste panelen van Hals bestaan uit eikenhout dat uit Baltisch gebied werd verscheept.

Het paneel waarop Het portret van een onbekende man is geschilderd is ook van eikenhout; het hout is
echter niet afkomstig uit Baltische staten, maar vermoedelijk uit de Nederlanden zelf. Net zoals bij
Venus met een sluier o p naam van Cranach is ook bij dit werk, toegeschreven aan Hals, een
dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd om het schilderij exacter te kunnen dateren. De laatste drie
jaarringen dateren uit 1580, maar het is mogelijk dat het schilderij uit een groter paneel afkomstig is,
waardoor een datering van het paneel wordt aangehouden van 1640. Men gaat er vooralsnog van uit
93

dat Het portret van een onbekende man tussen circa 1650 en 1660 geschilderd werd. Dit

94

dendrochronologisch onderzoek was doorslaggevend om het portret toe te wijzen aan Frans Hals.

Nadat er alsnog twijfel ontstond over de authenticiteit van het schilderij, werd het werk aan
een Ramanonderzoek onderworpen. Een dergelijk onderzoek is gericht op de verflagen en de
pigmenten van een schilderij. Alle verflagen leken te kloppen en overeen te komen met materiaal uit
de zeventiende eeuw, tot er in de achtergrond een inconsistentie werd ontdekt. Daarin werd het
pigment phtaloblauw gevonden, een pigment dat stamt uit de twintigste eeuw en in de zeventiende
95

eeuw dus niet beschikbaar was. Dat was voor Sotheby’s voldoende bewijs om het schilderij als
falsificatie te beschouwen. Het is ook mogelijk dat het pigment is aangebracht tijdens een restauratie.
Door de beperkte herkomstgeschiedenis is het echter niet bekend of het werk gerestaureerd is.
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Stilistische analyse
Qua onderwerp biedt dit schilderij geen verrassing; Frans Hals was een portretschilder. Het
dendrochronologisch onderzoek wees op een datering tussen 1650-1660. Er is een formele analyse
gemaakt van elf manportretten gedateerd tussen 1650-1660 om dit portret te kunnen plaatsen binnen
96

het werk van Hals. Vervolgens wordt er, net zoals bij Venus met een sluier, een vergelijkend
onderzoek uitgevoerd tussen het werk uit de collectie van Ruffini en de overige manportretten uit het
late oeuvre van Frans Hals.

Houding
Het valt meteen op dat in de meeste portretten uit deze periode de houding van de afgebeelde mannen
sterk overeenkomt met de houding van de man in het werk uit de verzameling van Ruffini. De naar
links gedraaide houding van Het portret van een onbekende man is veelvoorkomend in het oeuvre van
Hals en niet alleen typerend voor zijn werk, maar ook karakteristiek voor zeventiende-eeuwse
manportretten in het algemeen. Daar waar mannelijke figuren in een links gedraaide houding werden
weergegeven, werden vrouwen in een naar rechts gedraaide houding weergegeven. Dit had als doel dat
een man- en een vrouwportret naast elkaar hangend, naar elkaar gericht zouden zijn. Er zijn echter een
aantal voorbeelden te vinden, ook in het oeuvre van Hals, waarbij de man frontaal of rechts gedraaid
wordt afgebeeld. Voorbeelden hiervan zijn Portret van een man u it 1650-1652 afkomstig uit de
collectie van de Hermitage en Portret van een man, h angend in The National Gallery of Art in
Washington, u it 1650.(afb.22 en 23)

De meeste portretten die Hals schilderde tussen 1650 en 1660 zijn halfportretten, ook
overeenkomend met Het portret van een onbekende man. In een enkel geval heeft Hals de keuze
gemaakt de manfiguur driekwart weer te geven, tot op de knie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het
portret van e en onbekende man (1654) dat onderdeel is van de verzameling van het Metropolitan
Museum of Art in New York.(afb.24)

Kleding
De kleding van Het portret van een onbekende man strookt met de kledij van de mannen in andere
portretten uit het late oeuvre van Hals. Vrijwel elke manfiguur is in het zwart gekleed. Deze zwarte
kledij in het hele oeuvre van Hals laat zien hoe het zeventiende-eeuwse modebeeld was gedurende zijn
leven. Vanaf 1635 werd er naast de zwarte kledij meer getoond van witte onderkleding, hetgeen bij
Het portret van een onbekende man minder sterk naar voren komt; enkel rondom de linkerpols is er
een strook van het witte onderkleding in de mouw zichtbaar. Op de andere schilderijen uit zijn late
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periode, met name bij de driekwartportretten, is er meer wit te zien van onderkleding.
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De witte bef, ook wel rabat genoemd, en de platte kraag zijn ook veelvoorkomende
98

kledingstukken op schilderijen uit deze late periode. De witte kraag heeft in het modebeeld van de
zeventiende eeuw een transformatie doorgemaakt, die goed te volgen is in de schilderijen van Frans
Hals. Zo was aan het begin van die eeuw de grote ronde witte plooikraag zeer populair, zoals
afgebeeld in het portret van Isaac Abrahamszoon Massa uit 1622.(afb.25) Vervolgens maakte de
plooikraag ruimte voor de bef, in de beginjaren zeer decoratief uitgevoerd met Vlaams kloskant, zoals
door Frans Hals geschilderd in het bekende portret van Pieter van den Broecke rond 1633.(afb.26)

99

Vervolgens verdween het kant en werd er vanaf 1655 enkel een witte, sobere platte kraag gedragen,
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zoals bij Het portret van een onbekende man.

D
 eze veranderingen in het modebeeld door de jaren

heen congrueren met de veranderingen in klederdracht in de schilderijen van Hals en bevestigen de
datering, 1650-1660, van het dendrochronologisch onderzoek. Wellicht zou men, omdat de kraag niet
geheel plat op de schouders ligt maar enigszins gebold is, de datering zelfs kunnen verscherpen naar
1655-1660. Twee manportretten van vóór 1655, respectievelijk uit de collectie van de National Art
Gallery in Washington en uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg laten bredere en plattere
kragen zien dan de geportretteerde man uit de collectie van Ruffini.(afb.23 en 27) De gebolde, relatief
smalle witte kraag van Het portret van een onbekende man is terug te vinden in het portret van
Thyman Oosdorp (1656) en de portretten van de predikanten (1656-1658).(afb.28, 29 en 30)

Haardracht
De datering wordt opnieuw bevestigd wanneer de haardracht wordt vergeleken met de mode in die
tijd. Gedurende de zeventiende eeuw werd lang haar steeds modieuzer, waarbij rond 1650 het haar tot
op de schouders een trend was. Met de lange haardracht verdween de baard uit beeld en werden enkel
101

een dun snorretje en een smalle sik gehandhaafd.

Deze haardracht strookt met die van Het portret

van een onbekende man, zowel het vlassnorretje als de halflange haren. Ook op de vergelijkende
schilderijen uit de late periode van Hals is deze haarmode zichtbaar. De twee portretten van
predikanten vormen hierop een opvallende uitzondering; beide mannen zijn kalend en hebben een
relatief grote snor.(afb.29 en 30)

Stijl van schilderen
Het is niet mogelijk om vanaf een afbeelding de toets juist te beoordelen. Wat opvalt is dat zowel in de
achtergrond als in de figuur zelf de penseelstreken zeer aanwezig zijn. Dit is een opvallend feit, omdat
in de achtergrond van andere schilderijen uit de late periode van Hals er geen sprake is van een
nadrukkelijke toets. Daarnaast lijkt het alsof er in het portret uit de verzameling van Ruffini meer
aandacht is besteed aan de schaduwwerking dan in andere werken daterend uit diezelfde periode.
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De schilderstijl van Het portret van een onbekende lijkt niet helemaal in overeenstemming met
de stijl van Hals; daar waar de haren een zeer fijn karakter hebben, lijken het gezicht en de kleding
opgebouwd uit grovere penseelstreken. Het lijkt of de stijlen die Frans Hals in zijn leven toegepast en
ontwikkeld heeft allemaal terug te vinden zijn in dit ene werk. De rimpels in het gezicht zijn vrij dik
aangezet en er is gespeeld met een licht- en donkercontrast. Dit concept is het meest terug te zien in
Portret van een man uit de collectie van het Mauritshuis, dat het dichtst in de buurt komt bij het werk
uit de collectie van Ruffini.(afb.31) Ook bij de portretten van de predikanten zou gesproken kunnen
worden over een karikaturaal aangezette toets, wat minder naar voren komt in andere
mannenportretten van Hals. In portretten van kinderen, zoals de Lachende jongen uit het Mauritshuis

en De Luitspeler uit de collectie van het Louvre is hier iets van terug te zien.(afb.32 en 33) De dikker
aangezette lijnen in het gezicht zijn dus niet heel ongewoon in schilderijen van Hals, maar wel
zeldzaam in de manportretten die hij gedurende zijn leven schilderde.

Conclusie
Het schilderij is passend in het oeuvre van Hals, qua onderwerp, portretsoort, kledij en datering van
het paneel. De stijl roept vragen op, maar geeft te weinig uitsluitsel. De verdachte
herkomstgeschiedenis, de uitstekende conditie in combinatie met de inconsequente stijl hadden
redenen kunnen zijn om eerder over te gaan tot nader onderzoek, waarbij de verfanalyse aan had
kunnen tonen dat het hier een vervalsing zou kunnen betreffen. Sotheby’s is van mening dat de
verfanalyse authenticatie inderdaad uitsluit, terwijl eventuele restauratie hier ook een rol in zou kunnen
spelen. The Weissgallery vindt de verfanalyse niet overtuigend en blijft Het portret van een onbekende
man in ieder geval als origineel beschouwen.

De heilige Hiëronymus toegeschreven aan Parmigianino
De heilige Hiëronymus uit de collectie van Ruffini is wederom een rechthoekig staand
schilderij.(afb.10) Het werk is geschilderd met olieverf op paneel en is 73x42 centimeter groot. De
heilige Hiëronymus is als halffiguur beeldvullend weergegeven in een zittende houding, met zijn
linkeronderarm rustend op een boek dat op schoot ligt en een gebalde rechterhand die zijn hoofd
ondersteunt. Het portret, een karakteristiek, rimpelig gezicht, is en profile geschilderd. Manfiguur
heeft een lange grijze baard en grote grijze wenkbrauwen. Zijn ogen zijn opgeslagen naar de hemel.
Een rode doek, die om zijn middel is geslagen, accentueert het ontblote, gespierde bovenlijf. In de
linkerhand, die op het opengeslagen boek rust; houdt de man een crucifix vast, waarbij het
Christusbeeld naar zijn gezicht is gewend. Op de achtergrond is een Italiaans bergachtig landschap
102

weergegeven.
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Herkomstgeschiedenis
Het schilderij De heilige Hiëronymus dook voor het eerst op in de literatuur in 1999. Het werd
toentertijd gedateerd als een paneel uit 1530 en toegeschreven aan Parmigianino, hoewel deze
103

bewering omstreden was.

In 2003 werd het werk zowel in Wenen als in Parma tentoongesteld zijnde

origineel, maar de authenticiteit wordt sinds het verschijnen van het artikel in 1999 betwist. Er zijn
onderzoekers die overtuigd zijn van de originaliteit van het werk en andere die de authenticiteit
tegenspreken. Het werk is in bezit geweest van Ruffini, maar hoe Ruffini het verkreeg is onduidelijk.
Ruffini verkocht het werk aan de Luxemburgse kunsthistoricus en kunstverzamelaar De Saint
Donat-Pourrières. Sotheby’s nam het werk in commissie van deze kunstverzamelaar en een
104

Amerikaanse kunstverzamelaar kocht het in 2012 voor een ruime 700.000.

De gebrekkige herkomstgeschiedenis roept direct vragen op over de authenticiteit; uit de
105

catalogustekst van de veiling blijkt dat die vraagtekens er ook al op het moment van verkoop waren.

Materiaal
Parmigianino schilderde meestal op paneel, zeer zelden gebruikte hij doek als drager. Hij schilderde
meestal met olieverf en gebruikte een enkele keer tempera. Ook zijn er enkele fresco’s van hem
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bekend.

Het gebruikte materiaal voor De heilige Hiëronymus, olieverf en paneel, is dus niet

opmerkelijk en l igt in de lijn der verwachting.

Toen S
 otheby’s na de veiling tot de ontdekking kwam dat Ruffini onderdeel uitmaakte van de

herkomstgeschiedenis, lieten zij het schilderij alsnog nader onderzoeken. Het onderzoek bracht de
kleurstof ftalocyanine aan het licht. Deze kleurstof, die was gebruikt voor de groene pigmenten in het
werk, werd pas vanaf de twintigste eeuw toegepast, waardoor het onmogelijk is dat Parmigianino deze
107

zelf aanbracht in het schilderij.

Dit kan duiden op een falsificatie of op een restauratie. Het is bekend

dat het schilderij in 1999 werd gerestaureerd en dit zou het moment kunnen zijn waarop het pigment in
108

het schilderij verwerkt werd.

Sotheby’s zelf voert de aanwezigheid van dit pigment uit de twintigste

eeuw aan als argument om de authenticiteit van het werk te ontkrachten.
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Stilistische analyse
Parmigianino schilderde, zoals de meeste vroegmoderne kunstenaars, veel religieus gethematiseerde
109

werken.

Maar het schilderij uit de collectie van Ruffini strookt in enkele opzichten niet met het

andere religieuze werk van Parmigianino. In de eerste plaats heeft dit paneel een afwijkend formaat: de
meeste religieuze werken van Parmigianino hebben een hoogte tussen één en twee meter. De heilige
Hiëronymus is nog geen meter hoog is. Het zou kunnen zijn dat dit schilderij gemaakt werd voor een
110

privaat devotioneel doel.

Er zijn meer voorbeelden te noemen van kleinere werken, zoals De

besnijdenis die nog geen halve meter hoog is.(afb.34) Een andere afwijking is dat in het oeuvre van
Parmigianino de heiligen meestal ten voeten uit worden weergegeven, terwijl er bij het schilderij uit de
collectie van Ruffini sprake is van een halffiguur. Verder komen op de meeste schilderijen van
Parmigianino meerdere figuren voor; op dit vermeende vervalste schilderij is slechts de heilige
Hiëronymus weergegeven. Deze twee laatstgenoemde verschillen zouden een gevolg kunnen zijn van
het kleinere formaat van het paneel. In De besnijdenis echter zijn er juist veel figuren afgebeeld. De
heilige Hiëronymus als enkele figuur in het schilderij uit de collectie van Ruffini is dus zeer opvallend.
Door deze afwijkingen is het lastig om een vergelijkend onderzoek uit te voeren, zoals bij Venus met
een sluier op naam v an Cranach en Het portret van een onbekende man o p naam van Hals. In

tegenstelling tot deze twee schilderijen echter, is er over het doek van De heilige Hiëronymus literatuur
beschikbaar, waarin de authenticiteit van het schilderij wordt bediscussieerd. Deze literatuur is
gebruikt om aan de hand van compositie, figuur- en attribuutbeschrijving een overzicht te krijgen van
voor- en tegenargumenten betreffende de authenticiteit van De heilige Hiëronymus en deze naast
elkaar te plaatsen en te bestuderen.

Compositie
Voor de compositie van het schilderij worden in de literatuur verschillende inspiratiebronnen
aangedragen. Allereerst wordt Melencolia I van de Noord-Europese vroegmoderne kunstenaar
Albrecht Dürer (1471-1528) genoemd als inspiratiebron.(afb.35) Deze gravure uit 1514 beïnvloedde
veel kunstenaars uit deze periode. De gevleugelde vrouwfiguur Melencolia, heeft een -weliswaar
111

gespiegelde- identieke houding met de manfiguur in De heilige Hiëronymus.

De gebalde hand, die

haar hoofd ondersteunt, de elleboog die leunt op haar schoot en de naar boven gerichte blik komen
overeen met Hiëronymus. Ook de passer die zij in haar hand op schoot houdt komt qua vorm en
plaatsing overeen met het crucifix die Hiëronymus vasthoudt.
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Een andere inspiratiebron die genoemd wordt is een schilderij met gelijkluidende titel van
tijdgenoot Correggio uit 1515.(afb.36) De overeenkomsten met dit schilderij zijn met name de
plaatsing van Hiëronymus als halffiguur op de voorgrond, de rechterhand die het hoofd ondersteunt,
het opengeslagen boek op schoot, de rode mantel en een object in de hand. Op het schilderij van
Correggio is dat een schedel, op het schilderij uit de collectie van Ruffini een crucifix. De Hiëronymus
van Correggio is in zichzelf gekeerd, een introversie die versterkt wordt door de plaatsing tegen een
donkere achtergrond. Het schilderij op naam van Parmigianino ademt een andere, meer extraverte
sfeer: de achtergrond bestaat uit een berglandschap in heldere kleuren en de blik van Hiëronymus is
naar buiten en naar boven gericht. Daarnaast bestaat het werk van Correggio uit slechts twee lagen; de
figuur Hiëronymus en de achtergrond. In het werk toegeschreven aan Parmigianino wordt er meer
gespeeld met driedimensionaliteit die met name wordt gecreëerd door het crucifix, maar ook door de
112

uitgebreidere achtergrond.

Er zijn zeker overeenkomsten te vinden tussen dit werk op naam van Parmigianino en dat van
Correggio, maar het is de vraag of dit een argument is om de authenticiteit vast te stellen.
Parmigianino-expert David Eskerdjian gebruikt deze overeenkomsten juist als tegenargument om de
simpele reden dat Parmigianino volgens hem nooit een werk van een tijdgenoot zo letterlijk zou
113

kopiëren.

Het is bekend dat Parmigianino op de hoogte was van het oeuvre van Correggio, die iets

ouder was dan hij zelf. Hij zou in de periode 1515-1519 ook een bezoek hebben gebracht aan het
atelier van deze kunstenaar in Parma. In Parmigianino’s allereerste bekende werk, De doop van
Christus (1519) laat hij zich duidelijk inspireren door werken van Correggio.(afb.37) Deze inspiratie
zou met name de putti e n de gezichtsuitdrukkingen van de figuren betreffen, zoals Correggio deze

geschilderd had in het altaarstuk Madonna met de heilige Franciscus (1514) en in het frescoplafond
van het klooster San Paolo te Parma (ca. 1519).(afb.38 en 39) Freedberg benadrukt dat het hier gaat
om vroegst bekende werk van Parmigianino en dat deze zich enkel liet inspireren; Parmigianino stond
114

erom bekend zijn eigen authentieke werken te creëren en niet rechtsreeks te kopiëren.

Figuur Hiëronymus
De figuur Hiëronymus wordt in de catalogustekst van Sotheby’s met twee andere manfiguren uit het
oeuvre van Parmigianino vergeleken: de heilige Zacharias uit het schilderij Madonna en de heilige
115

Zacharias en de heilige Hiëronymus uit het schilderij Madonna met de heilige Margareta. (afb.40 en
41) De figuren Zacharias en Hiëronymus vertonen inderdaad grote overeenkomsten; het haar, de lange
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baard, dikke snor, de grote ogen van met name de heilige Zacharias komen overeen met de oogopslag
van Hiëronymus uit de collectie van Ruffini. De zeer grove wenkbrauwen van de heilige Hiëronymus
op het vermeende vervalste schilderij zijn minder aanwezig bij de andere twee figuren uit de werken
van Parmigianino. De gespierdheid van de armen van de heilige en de omhullende rode doek zijn bij
alle drie figuren terug te vinden. Voor onderzoekers was deze vergelijking een zwaarwegend argument
om de authenticiteit van het schilderij vast te stellen. Daarnaast gebruikte men deze twee schilderijen
om de datering 1530 te verifiëren. Beide schilderijen werden rond 1530 vervaardigd en de
overeenkomsten van de werken zowel in de figuren als in de achtergrond zou de datering van het werk
116

uit de verzameling van Ruffini bevestigen.

Wanneer de manfiguren in andere religieuze schilderijen van Parmigianino nader bekeken en
vergeleken worden, wordt duidelijk dat zij geregeld met een grote grijze baard en dikke snor worden
afgebeeld. Naast de twee eerdergenoemde schilderijen, vertonen de manfiguren op het schilderij De
besnijdenis van Christus en op het schilderij De heilige familie ook veel gelijkenissen met de heilige
uit De heilige Hiëronymus.(afb.34 en 42) De kenmerken van Hiëronymus op het schilderij uit de

verzameling van Ruffini zijn dus veel voorkomend in het religieuze oeuvre van Parmigianino. Dit sluit
falsificatie echter niet uit; een vervalser verdiept zich vanzelfsprekend in het oeuvre van een schilder
en is in staat de stijl te kopiëren.

Het crucifix
Het crucifix op het schilderij wordt vaak gezien als het laatste puzzelstukje, waarmee de authenticiteit
van het werk uit de collectie van Ruffini bevestigd kan worden. Een dergelijk crucifix komt namelijk
voor op een studietekening die toe is geschreven aan Parmigianino. Zowel op de verso- als op de
rectozijde van de studietekening, die onderdeel uitmaakt van de collectie van het J. Getty Museum in
Los Angeles, is een crucifix geschetst die vergelijkbaar is met het crucifix op De heilige Hiëronymus.
117

(afb.43 en 44) Op het schilderij Madonna en de heilige Margareta heeft Hiëronymus ook een

crucifix vast, maar deze is 180º gedraaid ten opzichte van de studie. Omdat het crucifix qua invalshoek
en positie identiek is aan het crucifix van het schilderij uit de verzameling van Ruffini, hebben
onderzoekers deze studie en het schilderij met elkaar in verband gebracht om de authenticiteit te
bepalen.
Op de studietekening zijn meer taferelen geschetst dan alleen het crucifix. Zo is er op de
versozijde nog een schets te zien van een Christuskind en een hond en op de recto-zijde zijn er studies
118

te zien van het hoofd van Johannes de Doper, Hiëronymus en verschillende andere koppen.

Het
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interessante is, dat de andere schetsen ook voorkomen op diverse schilderijen uit het oeuvre van
Parmigianino. De hond op de versozijde lijkt bijvoorbeeld een studie voor één van de honden uit zijn
Metamorfoses-fresco’s in Rocca Sanvitale te Fontanellato.(afb.45) Parmigianino bracht in een klein
vertrek in dit fort vlakbij Parma een groot fresco aan op alle muren en het gewelf. Er komen veel
honden voor op deze fresco’s; deze studie lijkt specifiek voor de hond rechtsonder op het noordelijke
fresco, waar Acteon samen met een andere jager Diana achtervolgt. Naast de studietekening van deze
hond, wordt ook de studie van Hiëronymus op de recto zijde in verband gebracht met een werk van
Parmigianino. Niet met het paneel uit de collectie van Ruffini, maar wel met de heilige Hiëronymus in
Het visioen van de heilige Hiëronymus u it 1527.(afb.46)
Doordat er andere tekenstudies in verband kunnen worden gebracht met werken van
Parmigianino wordt de authenticiteit weliswaar meer aannemelijk, echter niet onomstotelijk bewezen.
Het is een argument in een grote discussie, die nog geen eenduidige antwoorden kent. Redenen genoeg
om het schilderij nog nauwkeuriger te onderzoeken.

Conclusie
Het schilderij uit de collectie van Ruffini is gemaakt met olieverf op paneel, een veelvoorkomende
keus in het oeuvre van Parmigianino. Het ontbreken van een herkomstgeschiedenis in combinatie met
de aanwezigheid van een pigment uit de twintigste eeuw maakt het werk echter verdacht, ook al kan
het pigment met de restauratie van 1999 zijn aangebracht. Deze redenen en het feit dat het werk in
bezit is geweest van Ruffini vormde voor het gerenommeerde veilinghuis Sotheby’s genoeg aanleiding
om het werk ongeldig te verklaren. Het formaat en de compositie van het vermeende vervalste
schilderij wijken af van het oeuvre van Parmigianino; het uiterlijk van de manfiguur komt weliswaar
overeen met andere manfiguren uit het oeuvre van de Italiaanse schilder, maar de afbeelding van de
heilige als halffiguur is een onbekend fenomeen, net als het kleine formaat van het werk. De
studietekeningen van hand van Parmigianino zijn een argument voor de authenticiteit van de werken,
het probleem is echter wederom dat een eventuele kunstvervalser ook kennis gehad zou kunnen
hebben van deze studie uit het J. Getty Museum.

David aanschouwt het hoofd van Goliath toegeschreven aan Orazio Gentileschi
Op het rechthoekige en staande schilderij wordt centraal op de voorgrond een jonge, gespierde
manfiguur in driekwart, ten voeten uit getoond.(afb.11) Het werk is geschilderd met olieverf op lapis
lazuli en heeft het kleine formaat van 25x19 centimeter. De manfiguur staat enigszins
voorovergebogen en kijkt naar beneden. Zijn linkerbeen is gebogen en opgetild, zijn linkervoet

st-and-jerome-a-crucifix-and-various-heads-recto-studies-of-the-christ-child-a-crucifix-and-a-dog-verso-italian-a
bout-1525-1527/, geraadpleegd op 20 mei 2018.
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balanceert op een steen. Zijn linkeronderarm rust op zijn linkerbovenbeen, terwijl zijn linkerhand een
kei omhult. In de rechterhand van zijn naar beneden gestrekte arm houdt de man een enorm zwaard
vast, dat naast zijn rechter tevens standbeen, met de punt op de grond rust. Zijn lichaam is gedeeltelijk
ontbloot en toont de kracht en gespierdheid van een jong mannenlijf; de figuur draagt enkel een witte
schouder- en lendendoek, met daaroverheen een schapenvel, die vooral de linkerhelft van de torso en
de schaamstreek bedekt. Op de steen bij zijn linkervoet ligt het afgehakte, grote hoofd van een reus.
Het decorlandschap op de achtergrond bestaat uit een grote rotspartij rechts en opvallende ultramarijn
119

blauwe water- en luchtelementen links.

Herkomstgeschiedenis
Het vermeende vervalste werk op naam van Orazio Gentileschi kocht Giulano Ruffini, naar eigen
zeggen, in 1995. Het is onbekend van wie Ruffini het werk kocht. Toen hij het kocht, dacht hij te
120

maken te hebben met een kopie uit eind achttiende, begin negentiende eeuw.

Zijn tussenpersoon,

Methias, vond een belangstellende die het werk voor 400.000 euro wilde kopen. Volgens Ruffini gaf
hij zijn goedkeuring met de duidelijke vermelding dat hij de authenticiteit niet kon waarborgen. Het
werk werd door drie experts geanalyseerd en door het Musée du Louvre gerestaureerd; allen waren
van mening dat het ging om een originele Orazio Gentileschi. Het werk werd gedateerd rond 1612;
121

Gentileschi was toen vijftig jaar oud.

Hij zou dit werk mogelijk vervaardigd hebben na het

schilderen van zijn beroemde frescoseries in Rome, in het Palazzo Quirinale en in de loggia van de
neef van de paus, kardinaal Scipione Borghese; twee grote opdrachten die Gentileschi kreeg van paus
Paulus V. Men denkt dat David aanschouwt het hoofd van Goliath e en gift aan de paus geweest zou
kunnen zijn, als dank voor deze opdrachten. Dit zou ook de kostbare lapis lazuli, die in dit werk als
122

drager werd gebruikt, verklaren.

De tussenpersoon van Ruffini, Methias verkocht het werk aan The Weiss Gallery die het in
123

2012 doorverkocht aan een Amerikaanse particuliere kunstverzamelaar, woonachtig in Engeland.

Het werk werd in bruikleen gegeven aan The National Gallery in Londen, die het met grote trots als
een authentieke Gentileschi tentoonstelde. Er is nog niet met zekerheid vastgesteld dat het hier
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daadwerkelijk een vervalsing betreft. Er is echter een sterk vermoeden gezien de beperkte
124

herkomstgeschiedenis en de betrokkenheid van Ruffini.

Materiaal
Het werk heeft zoals gezegd een zeer bijzondere drager, lapis lazuli, een azuurblauwe steensoort uit
Afghanistan, dat zeker in de tijd van Gentileschi en tot op de dag van vandaag een zeer kostbaar
125

gesteente is.

Men gebruikt de steen om een felblauw pigment, ultramarijn, te verkrijgen. Vanwege

de kostbaarheid werd lapis lazuli zelden gebruikt als drager van een kunstwerk; in het oeuvre van
Gentileschi komt lapis lazuli als drager verder niet voor. Binnen de kunstgeschiedenis zijn er slechts
enkele voorbeelden te vinden, waarbij er gebruik werd gemaakt van de diepblauwe edelsteen als
126

drager, zoals bij Perseus redt Andromeda van Giuseppe Cesari (1568-1640). (afb.47) Bij David
aanschouwt het hoofd van Goliath is de kostbare drager beschilderd met de voor Gentileschi

gebruikelijke olieverf, maar is de steen niet volledig beschilderd. De kunstenaar heeft duidelijk
gebruik gemaakt van de eigenschappen van de lapis en laat het ultramarijn zijn dienst doen: de blauwe
lucht- en waterelementen worden gevormd door delen van de steen onbeschilderd te laten. De datering
van het werk wordt door de steen erg bemoeilijkt. Op de steen kan bijvoorbeeld geen
dendrochronologisch onderzoek worden toegepast en de technieken voor datering van canvas bieden
ook geen uitkomst. De datering moet met name worden vastgesteld op basis van de verfinformatie en
127

de stijl waarin het geschilderd is.

Aangezien Gentileschi in één jaar twee andere werken maakte met

hetzelfde onderwerp, in combinatie met de hypothese dat het werk een gift voor paus Paulus V was,
komt men uit op een datering in 1612.

Stilistische analyse
Het schilderij toont een Bijbelse scène uit het verhaal van David en Goliath uit het eerste boek van de
profeet Samuel dat onderdeel uitmaakt van het Oude Testament. De jonge David is erin geslaagd de
Filistijnse reus Goliath te verslaan en het hoofd van de reus van het lichaam te verwijderen. Dit thema
keert regelmatig terug in de religieuze kunst. Gentileschi liet zich bij zijn werk sterk inspireren door
Caravaggio. Ook Caravaggio schilderde verschillende scènes uit het verhaal van David en Goliath. Het
werk dat deel uitmaakt van de collectie van het Prado in Madrid komt het meest overeen met het werk
van Gentileschi.(afb.48) Naast Caravaggio wordt ook Guido Reni als inspiratiebron genoemd voor het
128

onderwerp. (afb.49)
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Meestal werd er voor een scène gekozen waarbij David nog in strijd is met de reus of op het
punt staat het hoofd van Goliath af te hakken. Gentileschi koos ervoor de voltooide taak te tonen,
waarbij de reus is verslagen en het hoofd al van het lichaam verwijderd is. Er is overigens ook een
werk van de kunstenaar bekend waarin hij het moment van doding wel weergeeft. Dit werk is
gedateerd in 1607-1609 en draagt de titel David doodt Goliath.( afb.50)
Het werk uit de collectie van Ruffini is niet het enige werk van Gentileschi met exact dezelfde
thematiek. Zo is er ook een David aanschouwt het hoofd van Goliath te vinden in de Galleria Spada te
Rome en ook een in de Staatliche Museen in Berlijn.(afb.51 en 52) In dit onderzoek zijn de twee
werken naast het werk uit de collectie van Ruffini geplaatst om de verschillen en overeenkomsten te
analyseren, waarbij is gekeken naar formaat, compositie, de figuur en de attributen van David en de
achtergrond.

Formaat
Het allereerste dat opvalt is het verschil in formaat; de versie uit de collectie van Ruffini is een klein
werk van 25x19cm. De kostbaarheid van de drager zal zeker van invloed zijn geweest op de gekozen
afmetingen. Het schilderij in de Galleria Spada in Rome, gedateerd in 1612 heeft met 173x142 cm hele
andere afmetingen en is geschilderd met olieverf op doek. De versie in de Staatliche Museen in Berlijn
wordt eveneens gedateerd in 1612 en is net als het werk uit het voormalig bezit van Ruffini bescheiden
van formaat, 36,7x28,7cm. Dit werk is geschilderd op koper, dus heeft ook een uitzonderlijke drager
van relatief kostbaar materiaal. De kleine formaten van dit werk, zowel als het werk uit de collectie
van Ruffini kunnen kunneb verklaard worden door het bijzondere materiaal van de drager. Koper is,
net zoals lapis lazuli, lastig te dateren, ook in dit geval komt de focus te liggen op de schildering zelf.

Compositie
De werken zijn qua compositie vrijwel identiek; er zijn slechts kleine verschillen waarin de werken
zich van elkaar onderscheiden. Een opvallend verschil is dat de Davidfiguur in het werk uit de
collectie van de Galleria Spada niet ten voeten uit is weergegeven. Het linkerbeen van David is slechts
tot op de knie weergegeven, terwijl in het werk van de Staatliche Museen en in het werk uit de
collectie van Ruffini zowel de rechter- als de linkervoet zijn afgebeeld. Door dit verschil is er ook een
discussie ontstaan of het werk uit de collectie van de Galleria Spada wellicht is afgesneden en
voorheen ook ten voeten uit zou zijn weergegeven. Er zijn hier verschillende onderzoeken naar
gedaan; vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat dit het originele formaat van het doek is, omdat al in
129

1748 dit exacte formaat in de documentatie van de herkomstgeschiedenis werd aangegeven.

Het hoofd van Goliath is op alle drie werken qua vorm en plaatsing bij de linkervoet van
David, identiek. De houding van het hoofd is op de drie schilderijen echter verschillend. Op het werk
uit de collectie van de Galleria Spada ligt het hoofd van Goliath met het gezicht naar boven, terwijl het
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hoofd van de reus op het schilderij uit de Staatliche Museen op zijn wang is gedraaid met het gezicht
naar beneden gericht, waardoor slechts een deel van de rechterzijde zichtbaar is. In het werk uit de
collectie van Ruffini, is het hoofd opzij gedraaid en gekanteld, zodat een groter deel van het gezicht
zichtbaar is. Er zijn dus wel verschillen in de compositie, maar die duiden niet direct op een
falsificatie.

Figuur van David
De Davidfiguur is op de drie schilderijen vrijwel identiek; de houding is met het gestrekte rechterbeen,
het gebogen en hoger, op een steen geplaatste, linkerbeen hetzelfde. Ook de gekromde torso, het
gebogen hoofd dat gericht is op het afgehakte hoofd van Goliath en de naast het lichaam hangende
rechterarm en de rustende linker elleboog op het linker bovenbeen komen met elkaar overeen.
Naast de identieke houding hebben de drie figuren ook dezelfde haardracht; kort bruin haar
met krullerende lokken langs het gezicht en in de nek. Ook de kleding is overeenkomstig; David
draagt een witte doek en een schapenvel die allebei op dezelfde wijze rond het lichaam geknoopt zijn,
waarbij vanuit de beschouwer gezien het rechter gedeelte van het bovenlichaam en de schaamstreek
bedekt zijn.
Het gespierde lichaam van David wordt in elk werk benadrukt. In deze gespierdheid zit een
verschil; in het werk uit de collectie van Ruffini zijn de spierbundels nog eens extra aangezet. Dit komt
vooral tot uitdrukking in de linkerarm van de Davidfiguur.

Attributen
De attributen die David bij zich draagt zijn eveneens zeer gelijkend. Het zwaard onderscheidt zich in
het gevest, dat op het schilderij uit de collectie van de Staatliche Museen minder rijk gedecoreerd is
dan op de andere twee werken. Daarnaast is de kling van het zwaard op het werk uit de verzameling
van Ruffini in verhouding aanzienlijk breder in vergelijking met de twee andere schilderijen. De steen
in de linkerhand vertoont in geen van de werken een verschil. Op het werk uit de Staatliche Museen
lijkt er nog een derde attribuut aanwezig te zijn; bij de linkervoet van David ligt een object dat lijkt op
een stuk touw, hetgeen een aanduiding zou kunnen zijn voor de slinger van David. Dit attribuut komt
op de andere twee werken niet voor.
De vergelijking van de drie versies van David aanschouwt het hoofd van Goliath levert geen
dusdanige verschillen op, dat op basis hiervan de authenticiteit van het werk in twijfel getrokken kan
worden.

Achtergrond
De achtergronden van de schilderijen uit de Romeinse en Berlijnse kunstcollectie hebben in een nader
onderzoek veel vragen opgeleverd, omdat deze niet stroken met andere achtergronden uit dezelfde
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periode, maar meer met de achtergronden van een latere periode uit het oeuvre van Gentileschi.

Hierdoor werden de werken uit de Galleria Spada en de Staatliche Museen, net zoals het werk uit de
collectie van Ruffini, eerder ook verdacht van falsificatie. Deze verdachtmakingen zijn echter
opgeheven na vergelijkingen van de luchtelementen met de rest van het oeuvre van Gentileschi,
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waaronder David doodt Goliath uit circa 1605.

Die typerende luchtelementen van Gentileschi,

komen minder naar voren in het werk uit de collectie van Ruffini, maar dit is te wijten aan de
onderscheidende drager van het werk.
De compositie van de achtergrond in de drie schilderijen is overeenkomstig; vanuit de
beschouwer gezien is het rechter gedeelte ingevuld met natuurelementen en het linkerdeel met
luchtelementen, een berglandschap en een waterpartij. De verschillen bestaan uit architectonische
elementen in het berglandschap op het doek uit de Galleria Spada, die in de andere werken ontbreken
en het rechterdeel van de achtergrond dat bestaat uit loofbomen, terwijl dit deel in de twee kleinere
werken is ingevuld met rotspartijen. Wederom lijken het werk uit de collectie van de Staatliche
Museen en dat uit het voormalig bezit van Ruffini het meest op elkaar.
De bestudering van de achtergrond biedt echter op geen enkele overtuigende wijze een
antwoord op de vraag of het werk uit de collectie van Ruffini origineel is of niet.

Conclusie
Het is met name het ontbreken van de herkomstgeschiedenis in combinatie met het feit dat het werk in
bezit is geweest van Giuliano Ruffini wat vragen oproept. Een vergelijkende analyse wijst nergens
direct op serieus verdachte zaken. De thematiek en de uitvoerig ervan is dusdanig hetzelfde dat er te
weinig indicaties zijn die wijzen op een falsificatie.
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Conclusie
Over alle vier werken uit de collectie van Ruffini bestaat veel discussie en worden er legio voor- en
tegenargumenten aangedragen betreffende de authenticiteit van de werken. Na de analyse van de
herkomstgeschiedenis, het materiaal en de stijl van de werken, kan de conclusie worden getrokken dat
authenticiteit of falsificatie van deze kunstwerken inderdaad lastig te bepalen is.
De herkomstgeschiedenis levert de meeste problemen op, omdat deze in alle gevallen
fragmentarisch is. Het is aan de ene kant opvallend dat alle vier werken uit dezelfde collectie komen,
anderzijds worden werken zoals degene op naam van Gentileschi verdacht, juist omdat deze uit de
collectie van Ruffini komt. Als Ruffini geen deel had uitgemaakt van de herkomstgeschiedenis, was
het werk vermoedelijk helemaal niet verdacht geweest. Met deze scriptie wordt wel het belang van een
goede herkomstgeschiedenis, waarin ook restauraties zijn opgenomen, aangetoond. Dit is vaak
onmisbaar voor de interpretatie van het materiaal.
Het materiaal van de drager en de verf van de vier vermeende vervalsingen stroken over het
algemeen met de rest van het oeuvre van de betrokken kunstenaars, hetgeen de authenticiteit van de
werken aannemelijker maakt. Het pigmentenonderzoek zorgt echter voor vraagtekens, omdat zowel bij
het aan Hals toegeschreven werk als bij het aan Parmigianino toegeschreven werk, pigmenten uit de
twintigste eeuw gevonden zijn; een argument om geen authenticiteit toe te kennen. De pigmenten
kunnen echter in een latere restauratie zijn toegepast; door de magere herkomstgeschiedenis is hier
geen uitsluitsel over te geven.
Wanneer de werken in het licht van het oeuvre van de desbetreffende kunstenaars worden
geplaatst valt op dat elk werk passend is, zowel wat betreft het onderwerp als de stijl. De heilige
Hiëronymus v an Parmigianino valt qua compositie het meeste uit de toon in vergelijking met andere
schilderijen van de Italiaanse vroegmoderne schilder, terwijl de composities van Venus met een sluier
op naam van Cranach, Het portret van een onbekende man op naam van Hals en David aanschouwt
het hoofd van Goliath op naam van Gentileschi treffend overeenkomen met de rest van het oeuvre.
Wat alarmerend is, is dat gelijksoortige onderzoeken naar eenzelfde werk en het gebruikte
materiaal, verschillende rapporten opleveren met uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige resultaten, zoals
dat gebeurde bij Venus met een sluier o p naam v an Cranach. Dergelijk nader onderzoek zou juist
uitsluitsel moeten geven en eenduidigheid moeten opleveren; deze onhelderheid wakkert het
vermoeden van falsificatie alleen maar aan. Het vermoeden rijst dat de betrokken instantie, in dit geval
het prinselijk hof van Liechtenstein bij de Venus met de sluier en de Weiss Gallery bij Het portret van

een onbekende man, te veel belang heeft bij de toewijzing van de authenticiteit van het werk, waardoor
resultaten van natuurkundig onderzoek niet meer objectief worden beoordeeld. Deze vermenging van
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financiële belangen en mogelijke reputatieschending maken het lastig een onafhankelijke, algemeen
geaccepteerde uitspraak te doen over de authenticiteit van kunstwerken.
Het is waan om te denken dat door toenemende kennis en innovatief wetenschappelijk
onderzoek vervalsingen in de toekomst ontmaskerd gaan worden. De kennis en vaardigheden van
vervalsers groeien gestaag mee; op de ontdekking dat uv-straling als middel gebruikt kan worden om
retouches te controleren, hadden vervalsers al snel een antwoord gevonden met een vernislaag die
uv-straling doorlaat. Authenticiteit of falsificatie is een soort kat- en muisspel, waarin financieel gewin
en behoud van reputatie belangrijke rollen spelen.
Het zou goed kunnen zijn voor de kunstwereld dat er andere, nieuwe manieren gevonden
worden om authenticiteit te beoordelen en toe te kennen; het zou interessant zijn om te onderzoeken of
het haalbaar is hiervoor een onafhankelijk onderzoeksinstituut op te richten. Ook zou het kunnen
helpen de ontwikkeling van onderzoekstechnieken niet direct naar buiten te brengen om op die manier
vervalsers in elk geval in eerste instantie een stap voor te blijven.
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Afbeeldingen
Afbeelding 1
Christus in de tempel
Albrecht Dürer
1503
Houtsnede
29,3 x 20,4 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York
http://de.phaidon.com/agenda/art/articles/2015/may/19/
foiling-the-forgers-with-noah-charney-durer/

Afbeelding 2
Christus in de tempel
Marcantonio Raimondi
Ca. 1506
Gravure van een houtsnede
29,3 x 20,4 cm
o.a. Rijksmuseum, Amsterdam
http://de.phaidon.com/agenda/art/articles/2015/may/19/
foiling-the-forgers-with-noah-charney-durer/

Afbeelding 3
De Emmaüsgangers
Han van Meegeren
Ca. 1937
Olieverf op doek
130,5 x 118 cm
Boymans van Beuningen Museum, Rotterdam
http://collectie.boijmans.nl/nl/object/101464/De-Emma
%C3%BCsgangers/Han-van-Meegeren
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Afbeelding 4
Het melkmeisje
Johannes Vermeer
1660
Olieverf op doek
45,5 x 41 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=mel
kmeisje&p=1&ps=12&st=Objects&ii=0#/SK-A-2344,
0

Afbeelding 5
Christus bij Maria en Martha
Johannes Vermeer
1654-1656
Olieverf op doek
158,50 x 141,50 cm
Scottish National Gallery, Edinburgh
Antonia Reeve,
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5539/c
hrist-house-martha-and-mary

Afbeelding 6
Maria met kind en een Engel
Voorheen toegeschreven aan Francesco Francia
Ca. Tweede helft van de 19e eeuw
Olieverf op paneel
58,5 x 44,5 cm
The National Gallery, Londen
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/after-fran
cesco-francia-the-virgin-and-child-with-an-angel

Afbeelding 7
Rotes Bild mit Pferden
Beltracchi
Afmetingen en materiaal onbekend
Locatie onbekend
https://www.welt.de/regionales/koeln/article11192408
2/Kunstfaelscher-wird-fuer-Kopie-zur-Kasse-gebeten.h
tml
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Afbeelding 8
Venus met een sluier
Voorheen toegeschreven aan Lucas Cranach de Oudere
1531
Olieverf op paneel
40 x 25 cm
Locatie onbekend
Prinselijk hof van Liechtenstein,
http://authenticationinart.org/pdf/artmarket/judge-seize
s-cranach.pdf

Afbeelding 9
Portret van een onbekende man
Voorheen toegeschreven aan Frans Hals
1650-1660
Olieverf op paneel
32,4 x 26,8 cm
Privécollectie, Amerika
https://www.weissgallery.com/paintings/unknown-man
-0

Afbeelding 10
De heilige Hiëronymus
Voorheen toegeschreven aan Parmigianino
1530
Olieverf op paneel
73 x 46,2 cm
Privécollectie
https://news.artnet.com/art-world/sothebys-confirms-p
armigianino-forgery-819644
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Afbeelding 11
David aanschouwt het hoofd van Goliath
Voorheen toegeschreven aan Orazio Gentileschi
1612
Olieverf op Lapis Lazuli
25 x 19 cm
Privécollectie, Engeland
https://www.weissgallery.com/paintings/david-contem
plating-head-goliath

Afbeelding 12
Foto van links Giulano Ruffini en rechts Andrée Borie
Een gedateerde foto, datum en maker onbekend
https://news.artnet.com/art-world/old-masters-forgeryscandal-facts-702065

Afbeelding 13
Een vrouw met een eekhoorn
Hans Holbein de Jongere
1526-1528
Olieverf op paneel
56 x 38,8 cm
The National Gallery, Londen
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holb
ein-the-younger-a-lady-with-a-squirrel-and-a-starling-a
nne-lovell
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Afbeelding 14
Venus en cupido als honingdief
Lucas Cranach de Oudere
1537
Paneel van lindehout
175,4 x 66,3 cm
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg
http://lucascranach.org/gallery

Afbeelding 15
Venus met cupido als honingdief
Lucas Cranach de Oudere
1537
Paneel
174 x 64,9 cm
Staatliche Museen, Gemäldegalerie, Berlijn
http://lucascranach.org/gallery
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Afbeelding 16
Venus met cupido als honingdief
Lucas Cranach de Oudere
1537
Paneel van lindehout
174 x 66,5 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo
http://lucascranach.org/gallery

Afbeelding 17
Venus met een sluier
Lucas Cranach de Oudere
1532
Beukenhout
37,6 x 24,5 cm
Städel Museum Frankfurt, Frankfurt am Main
http://lucascranach.org/gallery
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Afbeelding 18
Het oordeel van Paris
Lucas Cranach de Oudere
1512-1514
Paneel
40 x 32,3 cm
Kimbell Art Museum, Fort Worth
http://lucascranach.org/gallery

Afbeelding 19
Venus en Amor
Lucas Cranach de Oudere
1509
Paneel overgezet op doek
213x102 cm
Hermitage, St. Petersburg
http://lucascranach.org/gallery
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Afbeelding 20
Venus en cupido,
Lucas Cranach de Oudere
1525
Paneel van beukenhout
39 x 26 cm,
Compton Verney, Warwickshire
http://lucascranach.org/gallery

Afbeeldin 21
Venus en cupido
1530
Paneel van lindehout
184 x 78,6 cm
Staatliche Museen zu Berlin Gemäldegalerie, Berlijn
http://lucascranach.org/gallery

Afbeelding 22
Portret van een man
Frans Hals
1650-1652
Doek
65 x 56,5 cm
Hermitage, St. Petersburg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals
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Afbeelding 23
Portret van een man
Frans Hals
1650
Olieverf op doek
63,5 x 53,5 cm
National Gallery of Art, Washington
https://images.nga.gov

Afbeelding 24
Een onbekende man
Frans Hals
1654
Doek
110 x 86,3 cm,
The Metropolitan Museum of Art, New York
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals

Afbeelding 25
Portret van Isaac Arbrahamszoon Massa
Frans Hals
1622
Olieverf op doek
107 x 85 cm
Devonshire Collection, Chatsworth House
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals
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Afbeelding 26
Portret van Pieter van der Broecke
Frans Hals
1633
Olieverf op doek
71,2 x 61 cm
Kenwood House, Londen
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals

Afbeelding 27
Portret van een onbekende man
Frans Hals
1650-1652
Olieverf op doek
84,7 x 67 cm.
Hermitage, St Petersburg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals

Afbeelding 28
Portret van Thyman Oosdorp
Frans Hals
1656
Olieverf op doek
89 x 70 cm
Staatliche Museen, Gemäldegalerie, Berlijn
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals
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Afbeelding 29
Portret van een predikant
Frans Hals
1656-1658
Olieverf op paneel
37 x 29,8 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns_Hals

Afbeelding 30
Portret van een predikant
Frans Hals
1656-1658
Olieverf op paneel
35,5 x 29,5 cm
Kröller-Müller, Otterloo
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns Hals

Afbeelding 31
Portret van een man
1658
Paneel
31,6 x 25,5 cm
Mauritshuis, Den Haag
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_paintings_by_Fra
ns Hals
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Afbeelding 32
De lachende jongen
Frans Hals
1625
Olieverf op paneel
30,45 cm hoog
Mauritshuis, Den Haag
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/k
unstwerken/lachende-jongen-1032/detailgegevens/

Afbeelding 33
De luitspeler
Frans Hals
1623
Olieverf op paneel
70 x 62 cm
Musée du Louvre, Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luitspeler_(Frans_Hals)
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Afbeelding 34
De besnijdenis
Parmigianino
1523
Olieverf of paneel
41,9 x 31,4
Institute of Arts, Detroit
https://www.dia.org/art/collection/object/circumcision56494

Afbeelding 35
Melancolia I
Albrecht Dürer
1514
Gravure
23,9 x 18,5 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-1
237
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Afbeelding 36
De heilige Hiëronymus
Correggio
Ca. 1515
Olieverf op paneel
64 x 51 cm
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Girolamo_(Correggio
)

Afbeelding 37
De doop van Christus
Parmigianino
1519
Olie op paneel
204 x 133
Gemäldegalerie, Berlijn
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/ge
maeldegalerie/collection-research/online-collections-da
tabase.html
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Afbeelding 38
Madonna met de heilige Franciscus
Correggio
1514
Olieverf op paneel
299 x 245 cm
Gemäldegalerie alte Meister, Dresden
https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index
/243566

Afbeelding 39
Camera de San Paolo
Correggio
1519
Fresco
San Paolo, Parma
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Correggio,_
Camera_di_San_Paolo,_Parma_02.jpg

Afbeelding 40
Maria met de heilige Zacharias
Parmigianino
1504-1540
Olieverf op paneel
75,5 x 60 cm
Galleria degli Uffizi, Florence
https://www.virtualuffizi.com/madonna-and-child-with
-saint%2C-known-as-%22madonna-di-san-zaccaria%2
2.html

55

Afbeelding 41
Maria met de heilige Margareta
Parmigianino
1529
Olieverf op paneel
222 x 147 cm
Pinacoteca Nazionale, Bologna
http://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/conten
t_page/32-sala-18-il-cinquecento-a-bologna-e-il-parmi
gianino/249-madonna-col-bambino-e-i-santi-margherit
a-girolamo-e-petronio.html

Afbeelding 42
De heilige familie met engelen
Parmigianino
1524
Olieverf op paneel
110 x 89 cm
Museo del Prado, Madrid
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-w
ork/the-holy-family-with-angels/13f4beab-b156-4d23a6c9-b38d664504e0

Afbeelding 43
Studies of Saints John the Baptist and Jerome, a
Crucifix, and Various Heads (recto)
Parmigianino
1525-1527
Rood krijt
13,5 x 22,1 cm
J. Getty Museum, Los Angeles
http://www.getty.edu/art/collection/objects/200/parmig
ianino-francesco-mazzola-studies-of-saints-john-the-ba
ptist-and-jerome-a-crucifix-and-various-heads-recto-st
udies-of-the-christ-child-a-crucifix-and-a-dog-verso-ita
lian-about-1525-1527/,
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Afbeelding 44
Studies of the Christ Child, a Crucifix, and a Dog
(Verso)
Parmigianino
1525-1527
Rood krijt
13,5 x 22,1 cm
J. Getty Museum, Los Angeles
http://www.getty.edu/art/collection/objects/200/parmig
ianino-francesco-mazzola-studies-of-saints-john-the-ba
ptist-and-jerome-a-crucifix-and-various-heads-recto-st
udies-of-the-christ-child-a-crucifix-and-a-dog-verso-ita
lian-about-1525-1527/
Afbeelding 45
Diana en Actaeon (Noordelijke muur) Detail uit
frescocyclus
Parmigianino
1524
Fresco
Rocca Sanvitale, Fontanellato
https://en.wikipedia.org/wiki/Rocca_Sanvitale

Afbeelding 46
Het visioen van de heilige Hiëronymus
Parmigianino
1526-1527
Olieverf op paneel
342.9 x 148.6 cm
The National Gallery, Londen
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/parmigia
nino-the-madonna-and-child-with-saints
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Afbeelding 47
Perseus redt Andromeda
Giuseppe Cesari
1593-1594
Olieverf op Lapis lazuli
20 x 15,4 cm
Saint Louis Art Museum, Saint Louis
http://emuseum.slam.org:8080/emuseum/view/objects/
asitem/search@/6/title-asc?t:state:flow=2e50b78e-6b0
5-44e5-9a28-c2e55a87208f
geraadpleegd op 23 december 2017

Afbeelding 48
David met het hoofd van Goliath
Caravaggio
1600
Olieverf op doek
110,4 x 91,3
Museo del Prado, Madrid
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-w
ork/david-with-the-head-of-goliath/c3895900-73d4-42
57-97fb-240e3aaf0402

Afbeelding 49
David met het hoofd van Goliath
Guido Reni
1605
Olieverf op doek
Musée du Louvre, Parijs
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/reni/1/inde
x.html
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Afbeelding 50
David doodt Goliath
Orazio Gentileschi
1605-1607
Olieverf op doek
185.5 x 136 cm
National Gallery of Ireland, Dublin
https://www.google.nl/search?q=David+en+goliath+ge
ntileschi+national+gallery+dublin&tbm=isch&source=
iu&ictx=1&fir=3uQ3GUNzmB0zkM%253A%252CRi
Uak72G-_gbyM%252C_&usg=__EsdA8Ebckssn6yv9t
YhGssc1Uw4%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj0nfrymKv
bAhXFxxQKHeEDDR8Q9QEIKjAA#imgrc=3uQ3GU
NzmB0zkM:
Afbeelding 51
David aanschouwt het hoofd van Goliath
Orazio Gentileschi
Ca. 1611-1616
Olieverf op paneel
173 x 142 cm
De Galleria Spada, Rome
http://galleriaspada.beniculturali.it/index.php?it/95/gen
tileschi-david-con-la-testa-di-golia

Afbeelding 52
David aanschouwt het hoofd van Goliath
Orazio Gentileschi
Ca 1610
Olieverf op koper
37 x 29 cm
Staatliche Museen, Berlijn
https://www.wga.hu/html_m/g/gentiles/orazio/index.ht
ml
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Bijlage I: Formele analyse Venusfiguur uit het oeuvre van Cranach
Afbeelding

Algemene
gegevens

Attributen
Venus

Haardracht
Venus

Houding Venus

1

Venus en
Amor, 1509,
van hout
overgezet op
doek,
213x102 cm,
Hermitage,
St.
Petersburg

Venus draagt een
parelketting om
de hals en een
sluier loopt over
haar linker
bovenarm in een
diagonale lijn
over het
rechterbovenbeen.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.
Er valt een pluk
over haar
rechterschouder.

De blik van Venus is naar
linksonder gericht. Het hoofd
is licht gebogen naar de
rechterschouder. De benen
zijn naast elkaar geplaatst,
waarbij het linkerbeen het
gestrekte standbeen is. De
rechterknie is licht gebogen
en de steunt enkel op de bal
van de rechtervoet.

2

Venus, 1518,
lindehout,
180.5 x 72.5
cm, National
Gallery of
Canada,
Ottawa

Venus draagt een
gouden
schakelketting en
een nauwsluitende
ketting gezet met
diverse gekleurde
stenen en
hangende parels
eraan.
Ze draagt een
smalle haarband
met diagonaal
lopende bandjes
van parels. De
sluier loopt over
haar
rechteronderarm,
diagonaal voor
haar schaamstreek
naar haar
linkerhand.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.

Venus kijkt de beschouwer
aan. Haar hoofd is ligt
gebogen naar haar
rechterschouder. Haar
rechterelleboog is gebogen
en zij houdt deze voor haar
buik, net boven haar navel.
De benen zijn naast elkaar
geplaatst en de knieën raken
elkaar. De voeten zijn licht
naar buiten gedraaid. Het
gewicht van Venus rust op
beide benen.
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3

Venus en
Amor, 1520,
beukenhout,
101.5 x 37.5
cm,
Princeton
University
Art Museum,
Princeton

4

Venus en
Cupido,
1525,
beukenhout,
39 x 26 cm,
Compton
Verney,
Warwickshir
e

5

Venus en
cupido, 1520
– 1525,
lindehout, 90
x 49.5 cm,
National
museum,
Stockholm

Venus draagt een
nauwsluitende
ketting gezet met
diverse gekleurde
stenen en
hangende parels
eraan.
Ze draagt een
smalle haarband
met diagonaal
lopende bandjes
van parels. De
sluier loopt over
haar
rechteronderarm,
diagonaal voor
haar schaamstreek
naar haar
linkerhand.
Venus draagt een
nauwsluitende
ketting gezet met
diverse gekleurde
stenen en
hangende parels
eraan.
De sluier loopt
over haar rechter
onderarm,
diagonaal voor
haar schaamstreek
naar haar
linkerhand.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.

Venus kijkt de beschouwer
aan. Haar hoofd is ligt
gebogen naar haar
rechterschouder. Haar
rechterelleboog is gebogen
en zij houdt deze ter hoogte
van haar middel. De benen
zijn naast elkaar geplaatst en
de rechterknie is licht
gebogen. De voeten zijn licht
naar buiten gedraaid en de
enkels raken elkaar. Het
gewicht van Venus rust op
het linker, gestrekte been.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.

Venus heeft haar blik op de
beschouwer gericht. De
rechterelleboog is gebogen,
en zij houdt haar
rechteronderarm voor haar
buik. De linkerarm houdt zij
gestrekt van het lichaam af.
De heupen zijn ingedraaid
naar rechts. Het linkerbeen is
achter het rechterbeen
geplaatst, waarbij de voeten
haaks op elkaar zijn gezet.
De linkerknie lijkt hierbij te
overstrekken.

Venus draagt een
nauwsluitende
ketting gezet met
diverse gekleurde
stenen en
hangende parels
eraan. De stenen
lijken kleiner te
zijn dan de
voorbeelden
hiervoor.
De sluier loopt
over haar
rechteronderarm,
diagonaal voor
haar schaamstreek

Het lange
krullende haar
hangt los en
waait rechts van
haar. Het is
duidelijk korter
haar dan in de
voorbeelden en
reikt tot onder
de
schouderbladen.

Het hoofd is naar rechts
gedraaid. De blik is op de
beschouwer gericht. De
rechterelleboog is gebogen,
waardoor de rechterarm naar
boven is gericht. De
linkerarm houdt zij met een
lichte buiging langs het
lichaam en haar linkerpols is
gedraaid. Het linkerbeen
maakt met een gebogen knie
een stap naar achter en rust
op de bal van de linkervoet.
Het rechterbeen is gestrekt en
is het standbeen.
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naar haar
linkerhand.
6

Venus en
cupido, 1526,
op paneel,
46,1 x 31,9
cm, Museum
Bautzen,
Bautzen

7

Venus en
Cupido,
1525-1527,
paneel, 12,2
x 11,8 cm,
Metropolitan
Museum of
Art, New
York

8

Venus, 1530,
beukenhout,
41 x 26,5 cm,
Herzog
Anton
Ulrich-Muse
um,
Braunschwei
g

Venus draagt op
het hoofd een
grote rode
fluwelen hoed.
Om haar hals
draagt ze een
dunne/smalle
nauwsluitende
gouden ketting.
Zij draagt een
sluier over haar
rechterelleboog in
een diagonale lijn,
voor haar lichaam
langs naar haar
linkerpols. De
sluier is om de
linkerpols heen
geslagen en het
uiteinde houdt zij
vast in haar
linkerhand.
Venus draagt op
het hoofd een
grote rode
fluwelen hoed et
witte veren op de
rand.
De sluier houdt zij
vast in haar linker
–en rechterhand
en deze houdt zij
recht voor haar
lichaam.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.

Het hoofd van Venus is
gebogen naar de
rechterschouder en haar blik
is gericht op de beschouwer.
Haar rechterelleboog is
gebogen en zij houdt haar
rechteronderarm voor haar
buik net boven de navel. De
linkerarm hangt naast haar
lichaam en de linkerpols is
gedraaid. De rechtervoet is
een hoek van 45 graden
achter de linkervoet
geplaatst. Het rechterbeen is
gestrekt en grotendeels
onzichtbaar door het
linkerbeen. Het linkerbeen is
licht gebogen en de
linkervoet is naar buiten
gedraaid.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.
Het haar waaiert
aan beide kanten
van haar rug
voorbij

Venus kijkt de beschouwer
aan, haar lichaam is naar
rechts gedraaid. Haar armen
houdt ze voor zich, met een
lichte buiging in de
ellebogen. Haar benen staan
naast elkaar, waarbij het
rechterbeen gestrekt is en het
linkerbeen licht gebogen. De
rechtervoet rust volledig op
de ondergrond, de linkervoet
enkel op de bal.

Venus draagt een
grote rode
fluwelen hoed op
haar hoofd. Om
haar hals draagt
zij een gouden
brede ketting met
kleine gekleurde
stenen. Daarnaast
draagt zij om haar
hals een ketting
bestaande uit
gouden schakels.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot net boven
haar billen.

De blik van Venus is gericht
naar linksonder. Het hoofd is
licht gebogen naar rechts. De
rechterarm is geheven en de
elleboog is gebogen. Haar
rechterhand rust tussen haar
hals en de borst. Haar
linkerarm houdt zij langs
haar lichaam met een lichte
buiging in de elleboog
waardoor haar
linkeronderarm rust op haar
heup en de linkerhand op de
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De sluier is om
haar rechterarm
geslagen en hangt
aan de linkerkant
van haar lichaam.

schaamstreek. Haar heupen
zijn naar links ingedraaid.
Het rechterbeen is volledig
gestrekt en lijkt zelfs
overstrekt. Het linkerbeen is
iets gebogen en naar binnen
gedraaid. De linkervoet rust
op de tenen/bal van de voet.

9

Venus en
cupido,
1526-1537,
paneel, 42 x
27 cm,
Privécollectie

Venus draagt een
gouden
nauwsluitende
bolle ketting gezet
met kleine
gekleurde stenen.
Een sluier loopt
om de
rechteronderarm
naar beneden en
het uiteinde wordt
in de linkerhand
gehouden.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen
en steekt aan
beide kanten uit.

Het hoofd buigt naar rechts.
De rechterarm heeft een
gebogen elleboog en Venus
houdt de rechteronderarm
voor haar buik net boven de
navel. De linkerarm hangt
gestrekt langs het lichaam.
De benen staan naast elkaar,
waarbij de rechtervoet iets
voor de linkervoet is
geplaatst. Het rechterbeen is
het standbeen en het
linkerbeen het speelbeen.

10

Venus,
1526-1537,
paneel, 94 x
59,5 cm,
Hallwylska
museum,
Stockholm

Venus draagt een
smalle gouden,
nauwsluitende
ketting. De sluier
valt over de
rechterduim en
loopt in een
diagonale lijn
naar de
linkerhand.

Venus heeft
lang krullend
haar.

Venus is tot aan de heupen
weergegeven.
Het hoofd is gebogen naar de
rechterschouder, haar blik is
naar beneden gericht. De
rechterarm is geheven met
een gebogen elleboog en de
rechterpols is gebogen
richting haar lichaam. De
linkeronderarm is gedraaid
en de linkerpols rust op de
billen.
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11

Venus en
cupido, 1530,
paneel van
lindehout,
184 x 78,6
cm,
Staatliche
Museen zu
Berlin
Gemäldegale
rie, Berlijn

Venus draagt veel
sieraden. Zij
draagt een
nauwsluitende
gouden ketting
met gekleurde
stenen. Daarnaast
draagt zij een
lange ketting, die
meerdere keren
om de hals is
geslagen. De
lange ketting
bestaat uit kleine
schakeltjes. Naast
de kettingen
draagt Venus een
nauwsluitende
armband om de
linkerpols met een
goud reliëf en
edelstenen.
Daarnaast draagt
zij een gouden
ring, bestaande uit
drieringetjes om
de pink en een
gouden ring met
een rode steen.
De sluier van deze
Venus begint op
haar hoofd net
boven haar ogen.
De sluier loopt
achter haar rug in
een S-vorm over
de linkerschouder,
om de
rechterheup, over
de schaamstreek
eindigend in een
lus in haar
linkerhand.

Venus heeft
krullend lang
haar achter haar
rug en er valt
een lok onder
haar
linkerschouder.

De blik van Venus is op de
beschouwer gericht. De
schouders zijn naar
rechtsachter gedraaid. De
rechterarm hangt langs het
lichaam met een lichte
buiging. De rechterhand rust
op het rechterbovenbeen. De
linkerarm hangt langs het
lichaam en de linkerpols is
gedraaid. Het rechterbeen is
achter het linkerbeen
geplaatst, waarbij de
rechtervoet haaks op de
linkervoet staat. Beide benen
zijn bijna helemaal gestrekt.
Het rechterbeen lijkt
overstrekt.
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12

Venus, 1532,
beukenhout,
37,6 x 24,5
cm, Städel
Museum
Frankfurt,
Frankfurt am
Main

13

Venus en
cupido, 1537,
paneel, 38,10
x 27 cm,
National
Gallery of
Scotland,
Edinburgh

Venus draagt een
haarnet met
gouden accenten
in het haar. Om de
hals draagt zij een
brede
nauwsluitende
ketting met kleine
edelstenen en
hangende
pareltjes.
Daarnaast draagt
zij een
hangketting
bestaande uit
schakeltjes met in
het midden een
hanger met een
groene steen met
aan de twee
zijkanten en de
onderkant een
parel. De sluier
houdt zij in haar
rechterhand en
loopt in een
diagonale lijn
voor haar
schaamstreek
langs naar de
linkerhand.
Venus draagt een
nauwsluitende
gouden ketting
met parellijsten
zowel aan de
onderkant als aan
de bovenkant van
de ketting. Het
midden is
gedecoreerd met
convexe knorren.
Naast de
nauwsluitende
ketting draagt zij
een hangketting
bestaande uit zeer
grote schakels.
De sluier die deze
Venus draagt start
over de

Het haar is
opgestoken en
wordt
bijeengehouden
in een haarnet.

Venus kijkt de beschouwer
aan. Zij houdt beide armen
van het lichaam af. De
rechterarm is geheven en de
rechterelleboog is gebogen.
De hand is van het lichaam af
gericht en bevindt zich ter
hoogte van de mond. De
linkerpols is gedraaid,
waardoor de vingers van de
linkerhand van het lichaam af
staan. De benen staan naast
elkaar. Het rechterbeen is
gestrekt en is het standbeen.
Het linkerbeen is licht
gebogen en is het speelbeen.

Het lange
krullende haar
hangt los achter
haar rug en reikt
tot op de billen.

Venus heeft haar blikgericht
op de beschouwer. De rechter
–en linkerarm hangen langs
het lichaam. De rechterhand
houdt de hand vast van de
cupido rechts van haar. De
linkerpols is gedraaid. Het
rechterbeen is achter het
linkerbeen geplaatst en zijn
beide gestrekt. De voeten
staan haaks op elkaar.
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14

Venus en
cupido als
honingdief,
1537, paneel
van
lindehout,
175,4 x 66,3
cm,
Germanische
s
Nationalmus
eum,
Nuremberg

15

Venus met
cupido als
honingdief,
1537, paneel,
174 x 64,9
cm,
Staatliche
Museen zu
Berlin
Gemäldegale
rie, Berlijn

linkerschouder en
loopt diagonaal
naar beneden
tussen de benen
door. De sluier
lijkt naar achter te
waaien. Venus
houdt het ander
uiteinde met haar
linkerhand vast.
Venus draagt een
nauwsluitende,
relatief smalle,
gouden ketting
gezet met stenen
en hangende
parels. In het haar
draagt Venus een
zwarte dunne
haarband onder de
sluier. De sluier
loopt over het
hoofd, achter de
rug om en loopt
over de
linkerheup
voorlangs
diagonaal naar het
rechterbovenbeen.
Venus draagt een
zwarte dunne
haarband in het
haar onder haar
sluier.
De sluier loopt
over het hoofd
achter de rug
langs en loopt
over de
rechterelleboog
voor het lichaam
voor de
schaamstreek
langs naar de
linkerhand.

Het haar is
opgestoken.

Venus kijkt de beschouwer
aan. De linkerarm houdt zij
naast het lichaam, de
rechteronderarm houdt zij
van het lichaam af. De
heupen zijn contra gedraaid
ten opzichte van de
schouders. Het rechterbeen is
achter het linkerbeen
gedraaid en beide benen zijn
gestrekt. De rechtervoet staat
haaks op de linkervoet.

Het haar is
opgestoken.

Venus kijkt naar de
beschouwer, het hoofd is
gebogen naar de
rechterschouder. De
rechterarm houdt zij iets af
vaan haar lichaam. Haar
linkerarm houdt zij net voor
haar lichaam. Haar
rechterwijsvinger wijst naar
de cupido rechts van haar.
Het rechterbeen is achter het
linkerbeen geplaatst. De
voeten staan in dezelfde
richting, waardoor Venus een
stap lijkt te nemen.
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16

Venus met
cupido als
honingdief,
1537, paneel
van
lindehout,
174 x 66,5
cm,
Kröller-Müll
er Museum,
Otterlo

Venus draagt een
zwarte dunne
haarband in het
haar onder haar
sluier. Om haar
hals draagt zij een
gouden
nauwsluitende
ketting met een
hangende parel in
het midden.
Daarnaast draagt
zij twee gouden
kettingen
bestaande uit
kleine schakeltjes.
Venus draagt de
sluier over het
hoofd tot net
boven de ogen.
De sluier loopt
achter de rug om
over de linkerbil
en loopt over de
linkerheup naar
voren en loopt
over de
schaamstreek
heen en hangt aan
de rechterzijde
langs het lichaam
en valt over haar
linkervoet heen.

Het haar van
Venus is
opgestoken.

Venus buigt haar nek en kijkt
naar beneden naar de Cupido
rechts van haar. De armen
houdt zij langs het lichaam
en beide ellebogen zijn
gebogen. De rechterwijs- en
middelvinger wijzen naar de
cupido. De benen staan naast
elkaar met de voeten gericht
op de cupido. Het gestrekte
linkerbeen is het standbeen.
Het rechterbeen is licht
gebogen.
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Bijlage II: Formele analyse vrouwelijke figuren uit mythologische schilderijen
Afbeelding

Algemene
gegevens
Het oordeel van
Paris
1512-1514
Paneel
40 x 32,3 cm
Kimbell Art
Museum, Fort
Worth

Aantal
haarbanden
Alle drie
vrouwfiguren
dragen een
zwarte
haarband in
het haar.

Haardracht

Sluier

Twee
vrouwfiguren
dragen hun
haar
opgestoken,
één
vrouwenfigu
ur draagt de
haren los.

Geen van de
vrouwfiguren
draagt een
sluier bij
zich.

2

Het oordeel van
Paris
1525
Paneel
59.7 x 39.5 cm
Museum zu
Allerheiligen
Schaffhausen,
Schaffhausen

De linker
vrouwfiguur
draagt een
zwarte dunne
haarband in
het haar.

Zij draagt
haar haren
los.

Zij draagt
geen sluier
bij zich.

3

De drie gratiën
1535
Paneel
49,21 x 34,45
cm
The
Nelson-Atkins
Museum of Art,
Kansas City

Alle drie
vrouwfiguren
dragen een
zwarte dunne
haarband

Twee figuren
dragen de
haren
opgestoken
en een draagt
de haren los.

Zij hebben
een sluier als
attribuut,
geen van de
figuren
draagt deze
over het
hoofd.

1
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4

Lucretia
1509-1510
Paneel
60,3 x 48,9 cm
Privébezit

Lucretia
draagt een
zwarte dunne
haarband

Lucretia
draagt haar
haren los.

Lucretia
draagt geen
sluier bij
zich.

5

Diana en
Apollo
1526
Paneel
83,8 x 56,5 cm

Diana draagt
een dunne
zwarte
haarband in
het haar.

Zij draagt
haar haar
opgestoken.

Zij draagt
geen sluier
bij zich.

Drie figuren
dragen een
dunne zwarte
haarband in
het haar.

De drie
figuren
dragen alle
drie hun haar
opgestoken.

De drie
figuren
dragen alle
drie een
sluier over
het hoofd.

The Royal
Collection,
Londen

6

Hercules met
Omphale
1537
Paneel
82 x 118,9 cm
Herzog Anton
Ulrich-Museum
, Braunschweig
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7

Lucretia
Na 1537
Paneel
172 x 64 cm
Staatliche
Kunstsammlun
gen, Dresden

Lucretia
draagt een
zwarte
haarband in
het haar.

Zij draagt
haar haar
opgestoken.

Zij draagt
een sluier
over haar
hoofd.

8

Caritas
1535-1545
56,4 x 35,9 cm
Paneel
The National
Gallery,
Londen

Caritas
draagt een
zwarte dunne
haarband.

Caritas heeft
haar haar
opgestoken.

Caritas
draagt de
sluier over
het hoofd.

9

Caritas
1537
Paneel
120,5 x 82,4 cm
Klassik Stiftung
Weimar
Museen,
Weimar

Caritas
draagt een
dunne zwarte
haarband in
het haar.

Caritas heeft
de haren
opgestoken.

Caritas
draagt de
sluier over
het hoofd.
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10

Hercules
Na 1537
Paneel
63,2 x 45,4 cm
Privébezit

Beide
vrouwfiguren
dragen een
zwarte
haarband in
het haar.

Een van de
vrouwen
draagt het
haar
opgestoken,
de ander
draagt het
los.

Degene met
het
opgestoken
haar, draagt
een sluier
over het
hoofd. De
ander heeft
geen sluier.
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Bijlage III: Formele analyse manportretten uit 1650-1660 van Frans Hals

Afbeelding
1

2

Algemene
gegevens
Een onbekende
man, 1654,
Doek, 110x86,3
cm, The
Metropolitan
Museum of Art,
New York

Een onbekende
man, 1652-1654,
Doek, 115x84,5
cm, National
Gallery of Art,
Washington DC.

Houding
lichaam
Het lichaam is
links
ingedraaid. Het
gezicht is bijna
en face. Het
haar reikt tot op
de schouders.
De man kijkt de
beschouwer
aan. De
rechterhand is
tot een vuist
gebald en in de
zij geplaatst.

Kledij

De man draagt
zwarte kledij.
De witte delen
van de
onderkleding
zijn goed
zichtbaar. Er is
een witte kraag
met kwastjes
afgebeeld.
Tussen de
kombuis en de
broek hangen
gekleurde lapjes
ter decoratie. De
man draagt een
hoed in de
linkerhand en
een mantel over
de
linkeronderarm.
De man is licht De man draagt
links
een zwarte hoed
ingedraaid,
op het hoofd. De
terwijl hij de
rest van de
beschouwer aan kledij is ook
kijk.t De man
zwart, enkel
heeft krullend
langs de
haar tot op de
boorden van de
schouder en een mouwen is de
dunne snor. De witte
linkerhand is
onderkleding
met de rug van
zichtbaar. Er s
de hand in de zij een witte kraag
geplaatst. De
met kwastjes
rechterarm
bevestigd rond
hangt langs zijn de hals.
lichaam en met
zijn rechterhand
houdt hij de
boord van zijn
mantel vast.
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3

4

5

Een onbekende
man, 1650-1652,
Doek 84,7x67
cm, Hermitage,
St Petersburg

De man is links
ingedraaid. De
man heeft lang
krullend, licht
pluizend, haar
tot over de
schouder en een
dun
vlassnorretje.
De rechterhand
is in de zij
geplaatst. Hij
kijkt de
beschouwer
aan.
gedraaid,
beschouwer
aankijkend
Portret van een
De man is naar
man, 1650, Doek rechts
63,5x53,5 cm
ingedraaid en
National Gallery kijkt de
of Art,
beschouwer
Washington
aan. De man
heeft stijl haar
tot op de
schouder en een
dunne snor. De
rechterhand
houdt hij ter
hoogte van de
borst en de
vingertoppen
verdwijnen net
onder zijn
mantel.

De man draagt
zwarte kleding.
De kraag is wit
en heeft hele
kleine kwastjes.
De witte
onderkleding is
zichtbaar langs
de boord van de
rechtermouw.

Portret van een
man, 1650-1652,
Doek, 65x56,5
cm, Hermitage,
St. Petersburg

De man draagt
een zwarte
kleding met een
brede platte
witte kraag
zonder kwastjes.
Op zijn hoofd
draagt hij een
grote zwarte
hoed en hij heeft
een zwarte
mantel om zich
heen geslagen.

De man is
vrijwel frontaal
afgebeeld. Zijn
blik is naar
links gericht.
Hij heeft relatief
kort haar. De
snor is
daarentegen
relatief dikker.

De man draagt
zwarte kleding
en een zwarte
mantel. De grote
brede witte
kraag lijkt geen
kwastjes te
hebben.
Wederom rond
de boord van de
mouw, een
strook wit.
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6

Thyman
Oosdorp, 1656,
Doek, 89x70 cm,
Staatliche
Museen
Gemäldegalerie,
Berlijn

De man is naar
links gedraaid
en hij kijkt de
beschouwer
aan. Hij heeft
halflang haar en
een pony en een
snor.

Hij draagt
zwarte kleding
met een kleine,
smalle, witte
kraag met
kwastjes.

7

Portret van een
predikant
1656-1658,
paneel, 37x29,8
cm,
Rijksmuseum,
Amsterdam

De man draagt
een keppeltje als
hoofddeksel. Hij
draagt zwarte
kleding met een
witte kraag. Om
de boorden van
de mouwen zit
een dunne witte
rand.

8

Portret van een
predikant,
1656-1658,
Paneel,
35,5x29,5 cm,
Kröller-Müller,
Otterloo

De man heeft
zeer kort haar in
vergelijking met
de andere
portretten en
een forse snor
en sik. Hij is
licht naar links
gedraaid en
kijkt de
beschouwer
recht aan. Zijn
beide handen
houdt hij voor
de buik, terwijl
hij met zijn
linkerhand de
rug van zijn
rechterhand
vasthoudt.
De man heeft
zeer kort haar
en een snor. Hij
is naar links
gedraaid en
kijkt de
beschouwer
recht aan. Hij
houdt zijn
linkerhand voor
zijn buik.

Hij draagt een
keppeltje als
hoofddeksel. Hij
draagt zwarte
kleding inclusief
een mantel en
een kleine witte
kraag.
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9

Portret van een
man, 1658,
paneel,
31,6x25,5 cm,
Mauritshuis,
Den Haag

De man is naar
links gedraaid
en kijkt de
beschouwer
aan. Hij heeft
halflang haar en
kijkt de
beschouwer
aan.

De man draagt
zwarte kleding
met een bolle,
opstaande witte
kraag,
waaronder twee
kleine kwastjes
bevestigd zijn.

10

Portret van een
staande man,
1658-1660,
Doek, 113x81,9
cm, The Frick
collection, New
York

De man is naar
rechts gedraaid
en hij kijkt de
beschouwer
aan. Beide
armen hangen
naast het
lichaam. Het
haar valt tot net
over de
schouders. Hij
heeft een dunne
snor.

11

Willem Croes,
1660-1662,
Paneel,
47,1x34,4 cm,
Alte Pinakothek,
München

De man is
frontaal
weergegeven.
De
geportretteerden
kijkt van de
beschouwer
weg, naar links.
Hij heeft
halflang haar en
een dunne snor.
Zijn rechterarm
is in de zij
geplaatst en zijn
linkerhand
houdt hij voor
zijn buik.

De man draagt
zwarte kleding,
waaronder grote
delen witte
onderkleding
vandaan komen.
Hij draagt ook
een zwarte
mantel. De
kraag staat iets
omhoog en heeft
relatief kleine
kwastjes. In zijn
linkerhand
draagt hij een
paar
handschoenen.
De man draagt
zwarte kleding
met een witte
kraag met
kwastjes. Rond
de boorden van
de mouwen is de
witte
onderkleding te
zien. Over zijn
linkerschouder
valt een zwarte
mantel.
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