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Introductie 

 

Dit essay over het portret van Richard Mabott, toegeschreven aan Hans Holbein de Jongere (1533) in 

het Rijksmuseum Twenthe, Enschede (RMT), is geschreven voor de Onderzoekswerkgroep II, 

Middeleeuwse kunst aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Dr. Victor Schmidt. Er is naar 

gestreefd om de informatie die door Onno ter Kuile in 1976 over het werk bijeen is gebracht in de 

Catalogus van de schilderijen, de collectiecatalogus van Rijksmuseum Twenthe, zoveel mogelijk up to 

date te brengen aan de hand van recente publicaties en conditierapporten. De tekst is in de loop van de 

werkgroep uitgebreid tot een essay waarin ik hoop nieuw licht te werpen op de toeschrijving van het 

paneel aan Hans Holbein de Jongere rond 1533 en op de identiteit van de geportretteerde. De nadruk 

van dit essay ligt daarom op de periode waarin Holbein het portret gemaakt zou hebben, dat wil 

zeggen zijn tweede Engelse periode vanaf 1532 totdat hij rond 1536 in dienst trad van Henry VIII. 

Er is na 1976 weinig over het portret van Richard Mabott toegevoegd aan de informatie in de 

catalogustekst van Ter Kuile. Hoewel het onderzoek naar Holbein gedurende een groot deel van de 

twintigste eeuw op een relatief laag pitje stond, is er sinds de jaren tachtig, waarin de monografie van 

Rowlands verschijnt, duidelijk sprake van hernieuwde aandacht voor de Duits-Zwitserse meester die 

in het begin van de zestiende eeuw een aanstelling aan het Engelse hof verwierf en wiens portretten 

grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de noordelijke renaissance. Er zijn in korte tijd 

meerdere grote tentoonstellingen aan Holbein gewijd: Hans Holbein de Jonge, Portretschilder van de 

Renaissance (2003, Mauritshuis), Hans Holbein, The Basel years 1515-1532 (2006, Kunstmuseum 

Basel) en Holbein in England (2006, Tate Britain). Onder de belangrijkste recente publicaties 

bevinden zich de invloedrijke monografie van Rowlands (1985), Klinger en Höttler (1998) en studies 

van Wilson (1996), Batsch en Griener (1997), Buck (1997, 2003), Roskill en Hand (2001), Foister 

(2004, 2006) en Nuechterlein (2011) waarin het leven en het werk van Holbein in hun historische 

context worden geplaatst. Een aantal belangrijke inzichten betreffende Holbeins portretten voor de 

leden van de Steelyard - particuliere opdrachtgevers in dezelfde periode als Mabott - worden 

samengevat door Petter-Wahnschaffe (2010). Mabotts portret is volgens het opschrift op de achterzijde 

van het paneel tijdens zijn Masterschap van St. Thomas‟ Hospital gemaakt, wat suggereert dat hij in 

die functie geportretteerd is. De situatie van St. Thomas‟ Hospital in de betreffende periode – vlak 

voor de ontbinding van de kloosters - blijkt moeilijk te achterhalen en is voornamelijk gebaseerd op de 

vermelding van enkele brieven en contracten in de Letters and Papers, Foreign and Domestic, of 

Henry VIII en op de Chartulary of the Hospital of Saint Thomas the Martyr van 1213 tot 1525.  Het 

artikel van Robison (2010) over Richard Mabott aan de hand van de Letters and Papers is van 

aanzienlijk belang geweest bij mijn poging de totstandkoming van het portret te reconstrueren.  

Suzanne Sanders,  januari 2012.
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Biografie van de kunstenaar 

 

Hans Holbein de Jongere werd in 1497 of 1498 te Augsburg geboren als zoon van de reeds bekende 

schilder Hans Holbein de Oudere (Augsburg ca. 1460- aldaar, 1524). Hij begon in de leer bij zijn 

vader en verliet het huis in 1514 om samen met zijn broer Ambrosius Holbein (Augsburg ca. 1494 – 

Bazel ca. 1519) in Bazel in de leer te gaan bij onder anderen Hans Herbster en onder leiding van de 

humanist Oswald Myconius te leren lezen en schrijven.  Al snel verwierf Holbein faam als illustrator 

en houtsnijder en werd hij niet alleen door Myconius, maar ook al snel door andere humanisten 

opgemerkt,  onder wie Erasmus. Vanuit Bazel reisde hij onder andere naar Luzern en Noord-Italië.
1
 

Bij terugkeer in Bazel zette hij zijn eigen atelier op. Na Ambrosius´ dood in 1519 trouwde Hans met 

Elsbeth, de weduwe van een leerlooier.
2
 Terwijl hij schilderde ontwierp hij in Bazel onder andere 

muurschilderingen en façades voor gebouwen en hij voerde vele daarvan ook uit. Daarnaast maakte hij 

invloedrijke houtsnedes waaronder de serie Totentanz
3
. 

In de lente van 1524 vertrok Holbein naar Frankrijk op zoek naar werk aan het hof van François I. 

Holbein slaagde echter niet in zijn poging om een aanstelling aan het Franse hof te verkrijgen, maar hij 

kwam er wel in aanraking met de Franse renaissance en de daarin gebruikte technieken. In 1526 verliet 

hij Bazel om via Antwerpen naar Londen te vertrekken, op zoek naar betere economische 

perspectieven. Met behulp van een aanbeveling van Erasmus, van wie hij in 1523 al een portret had 

geschilderd, kwam Holbein via diens vriend Peter Gilles in contact met Quinten Massys in Antwerpen 

en met een andere goede vriend van Erasmus in Londen: Thomas More. More hielp Holbein op weg 

door hem opdracht te geven tot een persoonlijk portret en een familieportret. Mede dankzij Erasmus‟ 

contacten, onder wie ook William Warham (aartsbisschop van Canterbury en Lord Chancellor onder 

Henry VIII), werd Holbein geïntroduceerd bij de Engelse elite.
4
 Van 1526 tot 1529 verbleef hij 

grotendeels in Londen en verdiende hij zijn geld met het schilderen van portretten voor verschillende 

opdrachtgevers. Intussen won de reformatie terrein en liepen de spanningen die deze met zich 

meebracht zowel op het continent als in Engeland op. Holbein heeft zich altijd op de vlakte gehouden 

over zijn religieuze en politieke standpunten. Slechts één document geeft nog een kleine inkijk: toen 

de bestuurders van Bazel na een telling van kerkgangers in 1530 aan hem vroegen waarom hij niet 

naar de nieuwe Zwingliaanse dienst ging antwoordde hij dat hij alleen zou komen onder de 

                                                     
1 Er zijn geen contemporaine bronnen die zijn reis naar Italië bevestigen maar Holbeins stijl wordt hevig 

beïnvloed door meesters als Mantegna en da Vinci.(Schmid 1947, p.73). Veel specialisten vermoeden dat hij er 

wel is geweest. De kans bestaat ook dat hij kopieën heeft gezien in Bazel en tijdens zijn reizen naar Frankrijk en 

Vlaanderen. 
2 Of hij toen stierf is niet vastgesteld, maar Ambrosius Holbein verdwijnt rond 1519 uit iedere bron. 
3 Ganz 1950, p. 1. 
4 Ganz 1950,  pp. 232-233. 
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voorwaarde dat de nieuwe eucharistische leer hem eerst eens beter werd uitgelegd.
5
 Het is nog steeds 

onduidelijk of hij daarna geheel achter de reformatie stond of eerder niemand voor het hoofd wilde 

stoten, maar even daarna is zijn naam in ieder geval doorgekruist op de lijst van niet-kerkgangers.
6
 

Na een korte periode in het door de reformatie geteisterde Bazel van 1529 tot 1532, vestigde Holbein 

zich definitief in Londen, waar de politieke en religieuze situatie eveneens was omgeslagen. Zijn 

opdrachtgever Thomas More was uit de gratie van koning Henry VIII geraakt en werd dientengevolge 

onthoofd. Holbein vond in Anne Boleyn een nieuwe mecenas. Zij was de tweede echtgenote van de 

koning. Om te kunnen scheiden van zijn eerste vrouw Catharina van Aragon en te hertrouwen met 

Anne Boleyn, had Henry VIII zich onttrokken aan de pauselijke macht en kreeg de reformatie in 

Engeland vrij gemakkelijk vaste voet aan de grond. Pas toen bood ook de Steelyard, het Londense 

centrum van de (meest Duitse, protestantse) Hanzehandelaren, Holbein een grote clientèle. Eerder had 

dit niet gekund wegens Holbeins relatie met de invloedrijke maar ook katholieke More.  In 1528 

portretteerde hij Thomas Godsalve en zijn zoon John. Godsalve was bezig zoveel mogelijk connecties 

te leggen om zijn zoon een plaats in de elite te bezorgen en door middel van het portret zorgden zij er 

weer voor dat Holbein in aanraking kwam met mensen als Bishop Gardiner, en vooral Thomas 

Cromwell en Anne Boleyn, via wie hij onder meer werd uitgenodigd aan het hof van Henry VIII.
7
  

Rond 1536 werd Holbein officieel hofschilder en kreeg hij zijn eigen atelier in de toren van Whitehall 

Palace.
8
 Dit was een belangrijke stap aangezien er in de zestiende eeuw streng werd gecontroleerd op 

de werkzaamheden van buitenlanders in Engeland. Het was in principe verboden te werken, laat staan 

medewerkers aan te nemen als men niet officieel genaturaliseerd was tot Engelsman. Holbein werd pas 

in 1541 officieel inwoner van Engeland. Hij zal tot die tijd dus weinig medewerkers hebben gehad.
9
  

Naast portretten maakte hij veel (ontwerpen voor) toegepaste kunst voor de koning, maar hij bleef 

voor en na zijn officiële aanstelling als hofschilder vrij om opdrachten van individuen buiten het hof 

aan te nemen. Mede door het ontbreken van een Engelse schildertraditie werd Holbein de meest 

vooraanstaande portretschilder van Engeland.
10

  Karel van Mander stelt dat Holbein in oktober 1543 

stierf aan de pest. Holbein liet op 7 oktober halsoverkop een testament opstellen in het bijzijn van vier 

                                                     
5 Buck 2003,  p. 24. 
6 Nuechterlein 2011, p. 13. 
7 Ganz 1950, p. 1. Cromwell werd Secretary of the King in 1534. Nu wordt  algemeen aangenomen dat ook 

Holbein rond die tijd (tussen 1532 en 1536) in dienst van Henry VIII trad. (Foister 2006, p. 7) 
8 Hoewel alles tot dan toe de goede kant op leek te gaan voor Holbein werd 1536 een jaar van grote religieuze 

omwentelingen die onder andere resulteerden in de  onthoofding van Anne Boleyn (zie verder onder de 

Discussie van kunsthistorische context). 
9 Foister 2006, p. 113. 
10 Ganz 1950, p. 2. 



5 

 

vrienden en de aanwezigheid van anderen aan zijn sterfbed maakt het niet erg aannemelijk dat Holbein 

aan de pest leed; waarschijnlijk stierf hij aan iets anders.
11

 

Beschrijving van het afgebeelde 

 

De geportretteerde is als halffiguur afgebeeld en driekwart naar links gewend. Hij kijkt met neutrale 

oogopslag naar een punt buiten het beeld. Hij draagt donkergrijze kleding die is afgezet met een 

zwartfluwelen kraag en draagt een zwarte bonnet op het hoofd. Op de kleding is een ordeteken in de 

vorm van een kruis genaaid: een verticale witte balk met daar overheen een horizontale rode balk. De 

lijnen in het gezicht van de man zijn scherp en wekken de indruk dat de gelijkenis fotografisch correct 

is. Hij heeft donkere ogen, donkere wenkbrauwen en donker haar dat onder zijn bonnet vandaan komt 

en bij de slapen is vergrijsd. Op de kaken en rond de mond zijn zeer licht stoppels te zien.  De man is 

tegen een diepblauwe achtergrond geplaatst, waarover een bruine waas zit die waarschijnlijk niet door 

de kunstenaar zo is bedoeld maar die is veroorzaakt door een sterk verdonkerde vernis. De man wordt 

van de linkerzijde belicht.  

Materiaaltechnische gegevens 

 

Olieverf op eikenhouten paneel, 45.3 x 33.8 cm. De lijst is in goede staat en niet origineel. Het betreft 

een gestoken Italiaanse lijst uit de eerste helft van de zeventiende eeuw met verguld houtsnijwerk.
12

 

Opschriften, heraldiek, stempels, labels 

 

Het werk is niet gedateerd en niet gesigneerd. Er zijn, behalve het kruis dat op de kleding is bevestigd 

geen tekens of insignes te zien. Op de verso van het paneel bevindt zich linksonder een rond vlak van 

rode verf waarop met zwarte stift het inventarisnummer „24‟ is geschreven. Midden op de verso staat 

in enigszins vervaagd zwart zeventiende-eeuws handschrift:
 
“Richardus Mabott/Sacrae Theologiae 

Professor/Aetatis suae: 48 : 1533” (afbeelding 2).
 13

   De toeschrijving en datering van het portret zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op deze later toegevoegde tekst en datum (zie discussie toeschrijving). 

                                                     
11 Wilson 1996, pp. 281-282. 
12 Lijstrestauratierapport C.L. Marchand 20-5-1992 en  restauratievoorstel Renee Tigges 21-8-1989. 
13 Ter Kuile, 1976, p. 57.  
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Huidige toestand : paneel, verflaag, vernis. 

 

De volgende informatie over de toestand van het werk is voornamelijk gebaseerd op het uitgebreide 

conditierapport dat door Sandra Weerdenburg is opgemaakt op 1 mei 1996, een conditiecontrole door 

Caroline v.d. Elst uit 1998 en een controle na de vuurwerkramp door Marion Bosc op 13 december 

2000. Ondanks het ontbreken van eerdere documentatie staat vast dat het werk meermaals moet zijn 

schoongemaakt, gevuld en geretoucheerd. 

De drager van het portret is een eikenhouten paneel dat in goede staat verkeert
14

. Het bestaat uit twee 

radiaal gezaagde verticale planken waarvan de rechter smaller is, die met dierlijke lijm zijn 

samengebracht. Aan de achterzijde bevinden zich zaag-, klief- en schaafsporen en langs de randen zijn 

moeten te zien van een oude inlijsting. Er zijn nauwelijks sporen van wormvraat in te zien. Het paneel 

is vrij recht en vertoont slechts een lichte bolling; de randen zijn niet afgeschuind. De zij- en 

onderranden zijn scherp afgezaagd en de bovenrand is iets onregelmatiger en bobbeliger. Aan de 

voorzijde loopt  ca. 1 à 2 mm. van de linkerrand een groef onder de verf die is veroorzaakt door een 

zaag.
15

 Er is ook sprake is van brokkelig verfverlies langs de onderrand en met name de linkerzijrand, 

wellicht is er dus in het paneel gezaagd na het opbrengen van de verf. Uit compositioneel oogpunt valt 

hieraan toe te voegen dat het kruis dat op de kleding is genaaid wel erg dicht tegen de onderrand aan 

ligt (zie discussie toeschrijving).  

De toestand van de verflaag is redelijk maar blijft lastig te beoordelen vanwege de vele lagen dikke, 

nagedonkerde vernis die een eigen craquelé-patroon vertonen waardoor ze ondoorzichtig zijn 

geworden. Dit heeft als gevolg dat enerzijds een eventuele ondertekening onzichtbaar wordt en 

anderzijds de achtergrond groenig oogt, terwijl met de microscoop te zien is dat de achtergrond helder 

blauw is. Het gebruikte pigment ziet eruit als azuriet. Daarnaast zijn eventuele ondertekeningen niet te 

onderscheiden, terwijl ondertekeningen vaak een essentieel herkenbaar deel van Holbeins werkwijze 

zijn. Het bindmiddel van de verf is waarschijnlijk lijnzaadolie.
16

 De hechting van de verf aan de onder- 

en rechterrand is afgebrokkeld tot en met de grondering, aan de linkerrand is dit plaatselijk het geval. 

Aan de bovenrand is de verf niet beschadigd. Met name in de kleding bevinden zich veel retouches en 

ook deze zijn nagedonkerd. De beschadigde zijranden en de onderrand zijn geretoucheerd en ook in 

het gezicht zijn oude retouches te zien. De blauwgroenige achtergrond is mogelijk nog eens geheel 

overschilderd, want hij ligt iets dikker op de grondering dan de figuur en  vertoont een ander craquelé-

patroon dan in het incarnaat en de kleding te zien is. Op de randen van het paneel ligt een donkere 

                                                     
14 Weerdenburg 1996, p. 2. 
15 Van deze verflaag is niet zeker of hij origineel is en waar het retouches uit welke periode betreft. 
16 Elst 1998, p. 5.  
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verflaag die niet correspondeert met de verf op het paneel.  Onder sommige grote retouches in de 

kleding bevindt zich wasvulling waarin met een scherp voorwerp het craquelé is geïmiteerd. 

Er zijn fijne pigmenten gebruikt en de verf is overal in weinig lagen opgebracht. Onder de verflaag is 

een pentimento te zien waaruit een wijziging in de vorm van de kraag blijkt (afbeelding 3). De zwart-

grijze kleding bestaat uit verschillende pigmenten, maar het is wederom moeilijk te zeggen welke. De 

donkere schaduwen liggen in een aparte laag op de onderliggende lagen. In het incarnaat zijn wit, 

helderrood vermiljoen, een rode lak en een helder blauw  te zien. Dit is een gangbaar mengsel voor het 

verkrijgen van vleeskleuren in de zestiende
 
eeuw. De schaduwen zijn hierop aangebracht met een 

bruinige glacis in aardkleuren en zwart en rood pigment. De glacis zijn aangebracht in verschillende 

dunne lagen. In het haar is een mengsel van zwarte, witte en rode pigmenten te zien. De wenkbrauwen 

zijn samengesteld uit verschillenden tinten bruin en zwart. Ze liggen op het incarnaat en zijn zwaar 

geretoucheerd.
17

 Het is lastig om al deze gegevens te interpreteren omdat er rekening moet worden 

gehouden met retouches en overschilderingen. 

De vernis ziet eruit als van een natuurlijke hars en heeft inderdaad onder uv-straling de geelgroene 

fluorescentie van een verouderde natuurlijke hars. Het is liggend aangebracht en loopt door tot aan de 

randen. De voorzijde van het paneel voelt vettig aan, het is mogelijk dat er in de vernis een wasaandeel 

zit, of dat was uit de vullingen en/of retouches gemigreerd is. 

Herkomst 

 

Het schilderij is begin 1932 door kunsthandel Gebr. Douwes (Amsterdam) gekocht van een echtpaar 

dat woonde in een landhuis te Belgravia (Londen); het is in mei 1932 aangekocht door J.H. van 

Heek
18

; bij de opening van het RMT is het werk door het museum verkregen met behulp van de 

Stichting Edwina van Heek.
19

 

                                                     
17 Weerdenburg 1996. 
18 Info van de weduwe Minken in brief van Onno ter Kuile aan prof. Dr. EK Waterhouse (22 februari 1973). De 

correspondentie hierover is niet altijd duidelijk gedateerd en bevindt zich in de documentmap in het RMT. 

19 “De aankoop – het schilderij kostte ongeveer twee ton (nu ruim anderhalf miljoen euro) – werd vooral 

mogelijk gemaakt door een aanzienlijke financiële bijdrage van Edwina van Heek-Burr Ewing. Kunsthandel 

Douwes had van twee buitenlandse deskundigen en van professor Vogelsang de bevestiging gekregen dat het 

werk kon worden toegeschreven aan Hans Holbein de Jongere. Latere onderzoekingen wierpen de vraag op of 

het werk een echte Holbein is(…)Tot op dit moment is er geen zekerheid of het museum zich mag beroemen op 

een echte Holbein.” Nijhof, Wim H. De Valkenberg, Artikelen: 

<http://www.devalkenberg.nl/index.php?cat=artikelen&pid=74> (15 november 2011) 
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Bibliografie van het werk  

(gesorteerd op datum van publicatie) 

Verslagen omtrent ’s Rijks verzamelingen van geschiedenis en kunst, dl. 55, 1932. Den Haag 1933, pp. 

84, 85, 86. 

M.D. Henkel, Ein neuer Holbein, in: Pantheon, vol. 9, 1933, p. 100 (afb.). 

J.H. van Heek, De meesters der 15de en 16de eeuw, Rijksmuseum Twenthe, Enschede. 1938, p. 4, nr. 

32 (afb.). 

A. Heppner, Een klein museum met groote ambities, in: Op de Hoogte, jrg. 36, 1939, p. 186. 

Gids van het Rijksmuseum Twenthe, Enschede, 1941, pp. 5 (afb.), 69. 

Gids voor het Rijksmuseum Twenthe, Enschede, 1948, pp. 5 (afb.), 73. 

H.A. Schmid. Hans Holbein der Jüngere, Bd. 2. Bazel, 1948, p. 370. 

P. Ganz, The paintings of Hans Holbein. Londen, 1950, p. 15, nr. 83, cat. no. 124. 

H.W. Grohn, L’opera pittorica di Hans Holbein il Giovane, 1971, cat. no. 88. 

Rowlands, John. Holbein: The Paintings of Hans Holbein the Younger, Boston 1985, p. 231, cat. no. 

228. 

Discussie van de toeschrijving 

 

Na de ontdekking van het portret aan het begin van de twintigste eeuw is het door Friedländer, Ganz 

en Vogelsang aan Holbein de Jongere toegeschreven.
20

 John Rowlands schrijft het werk vervolgens in 

zijn complete overzicht van Holbeins oeuvre in 1985 af. Zonder opgaaf van reden schaart hij het werk 

onder „Paintings by followers in England.‟
21

 Rowlands‟ publicatie wordt nog steeds door velen als 

leidraad gebruikt en zijn invloed is zodanig dat het portret in later verschenen monografieën niet meer 

wordt genoemd..  De twijfel over het werk wordt dus serieus genomen of over het hoofd gezien.
22

 

De toeschrijving aan Holbein is op meerdere vlakken te toetsen. Dit hoofdstuk valt daarom in 

verschillende delen uiteen. Allereerst  worden de technische gegevens besproken: de  datering van het 

                                                     
20 Brief aan J.H. van Heek, 1932. 
21 Rowlands 1985, p. 231. 
22 Dr. Giulia Bartrum heeft mijn vragen hieromtrent  aan de inmiddels gepensioneerde John Rowlands 

doorgespeeld. Hij heeft nog niet gereageerd. 
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hout, ondertekeningen, gebruikte pigmenten, het vernis en de retouches. Vervolgens moet blijken of 

het werk ook op stilistische gronden aan Holbein kan worden toegeschreven. Door het portret naast 

vergelijkbare portretten van Holbein uit dezelfde periode te leggen kunnen enkele kritische 

opmerkingen worden gemaakt, maar hierbij zal ik, daar ik geen specialist ben, terughoudendheid 

moeten betrachten. Dan wordt gepoogd vast te stellen of het portret, zoals de inscriptie op de 

achterzijde vermeldt, inderdaad Richard Mabott betreft. Wat zegt zijn kleding over hem en is het 

mogelijk dat hij contact heeft gehad met Holbein? 

Discussie van het materiaal 

Voor een ongedateerd en ongesigneerd paneel van vóór 1700 is, naast een analyse op stijlkenmerken, 

de dendrochronologie een belangrijke bron van informatie. Door de goede kwaliteit van de door 

Holbein en zijn contemporaine collega‟s gebruikte panelen, valt met behulp van deze techniek een 

behoorlijk nauwkeurige datering te verkrijgen.
23

 Het portret van Richard Mabott is gemaakt op 

eikenhout. Panelen uit de buurt van Noord-Italië werden indertijd vaker van populierenhout, walnoot 

of linde gemaakt, zoals ook enkele  panelen van Holbein die hij in Bazel maakte. Voor zijn werk in 

olieverf gebruikte Holbein zonder uitzondering Baltische eikenhouten panelen.
24

 Antwerpen stond in 

de vijftiende en zestiende eeuw bekend om de productie van (Baltische) eikenhouten schilderpanelen 

van uitmuntende kwaliteit en voor bijna alle schilders uit de Lage Landen en Duitsland waren dat de 

meest gangbare panelen. Rogier van der Weijden, Jan van Eyck, Quinten Massys en Joos van Cleve 

maakten er allen gebruik van en ook van meerdere panelen van Holbein valt met zekerheid te stellen 

dat ze van Antwerpse makelij zijn. Hieronder vallen in ieder geval het portret van William Warham uit 

1527 (afbeelding 4) en Nicolas Kratzer uit 1528 (afbeelding 5), waarvan zelfs is vastgesteld dat het 

hout uit dezelfde boom is ontnomen.
25

 Holbein heeft toen hij naar Londen vertrok in 1526 

,waarschijnlijk via Nicolas Kratzer, geregeld dat hij de panelen uit Antwerpen ontving, uit angst dat er 

in Londen geen panelen van vergelijkbare kwaliteit te krijgen zouden zijn.
26

  Ook bij zijn tweede reis 

naar Londen in 1532 heeft hij panelen uit Antwerpen meegenomen.
27

 Het portret van Mabott is om die 

reden waarschijnlijk in Holbeins tweede Engelse periode tot stand gekomen. Het portret van de Zuid-

Duitse Vrouw in het Mauritshuis, dat “voormalig is toegeschreven aan Holbein de Jongere” en dat 

dezelfde afmetingen heeft als het portret van Mabott, blijkt bijvoorbeeld van walnoothout te zijn 

gemaakt. Het  wordt om die reden gesitueerd in Zwitserland en is daarom in ieder geval niet gemaakt 

in Holbeins Engelse periode (afbeelding 6.).
28

 Er is in 1983 dendrochronologisch onderzoek gedaan 

                                                     
23 Fletcher 1974, p. 250.  
24 Foister 2004, p. 40. 
25 Fletcher 1982, p. 39.  
26 Fletcher 1982, p. 41. 
27 Batsch en Griener 1997, p. 177. 
28 Fletcher 1974, p. 252. Hierbij moet worden opgemerkt dat Klinger en Höttler (1998) dit portret wel als 

eigenhandig beschouwen en dateren rond 1528 (cat. nr. 33).  
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naar het portret van Richard Mabott, dat uit twee planken bestaat. In een brief van dendrochronoloog  

Prof.  J. Bauch aan het Rijksmuseum Twenthe wordt het volgende duidelijk: de kleinere plank bevat 

80 jaarringen en de grootste bestaat uit 269 jaarringen die groeiden tussen 1223 en 1492. Het ontbreekt 

echter aan spinthout, omdat dat vatbaarder is voor insecten en dat maakt het noodzakelijk om bij de 

datering een marge aan te houden van 15 tot 25 jaar, afhankelijk van hoe snel de laatste jaarringen zich 

zouden hebben ontwikkeld. Hieruit maakt Bauch op dat de boom rond 1510 gekapt kan zijn, en dat het 

paneel dus goed in Holbeins tijd beschilderd kan zijn. Er valt door het ontbreken van het spinthout 

echter niet uit te sluiten dat de boom veel later dan 1510 is gekapt of zelfs na Holbeins dood
 29

. Gezien 

de betrouwbaarheid van dendrochronologische methode om de vervaardiging van een paneel te 

situeren en te dateren zou het portret zeker nog eens in overweging moeten worden genomen door een 

specialist. In het conditierapport uit 1996 wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat het paneel verzaagd 

kan zijn omdat onder anderen de randen van het paneel niet zijn afgeschuind, zoals wel gebruikelijk 

was.
30

  Dat hoeft echter niet het geval te zijn: van het portret van Robert  Cheseman (afbeelding 7) uit 

hetzelfde jaar 1533 in het Mauritshuis zijn de randen ook niet afgeschuind. Toch is dat paneel zo goed 

als intact en wordt het over het algemeen aan Holbein toegeschreven.
31

 

Welke pigmenten zijn gebruikt bij de vervaardiging van Mabotts portret? Er is geen uitgebreide 

analyse gedaan dus we moeten ons beperken tot de opmerkingen van Weerdenburg. Voor dit werk zijn 

net als voor de meeste van Holbeins andere portretten geen bijzondere pigmenten maar de standaard 

pigmenten voor Noord-Europese schilders in de zestiende eeuw gebruikt. De materialen waren 

allemaal in Londen verkrijgbaar en net als zijn collega-schilders mengde Holbein ze met zorgvuldig 

gekozen olie, meestal lijnzaadolie. De kans is groot dat ook in dit portret lijnzaadolie als medium is 

gebruikt. Het groen-blauwige azuriet, dat vrijwel zeker in de achtergrond van het portret is verwerkt, is 

zeer gebruikelijk voor Holbein en zou bijna als een soort handelsmerk kunnen gelden. Voor veel 

andere zestiende-eeuwse Duitse meesters was het echter ook het meest gebruikte pigment voor een 

dergelijke achtergrond.
32

 Zoals reeds genoemd zijn in ieder geval de pigmenten in het incarnaat 

gebruikelijk voor de zestiende eeuw. In de donkere kleding zijn zwarte/grijze pigmenten gebruikt die 

mogelijk zijn gemengd met rode oker en wit.  Er valt echter niet uit te sluiten dat deze pigmenten later 

zijn aangebracht; dat is niet goed met de microscoop te zien.
33

 Ook in de wenkbrauwen en zeer fijn 

aangebrachte haren, die uit verschillende tinten zijn samengesteld, is moeilijk vast te stellen waar het 

precies retouches of overschilderingen betreft.
34

 Het probleem zet zich ook in het algemeen voort als 

gepoogd wordt de hechting van de verf, vreemde plekken in het nagedonkerde vernis en een aantal wel 

                                                     
29 Brief van Prof. Dr. J. Bauch aan Z. Kolks,  7 januari 1985. 
30 Weerdenburg 1996, p. 2. 
31 Noble et al. 2008, p. 51. 
32 Foister 2004, p. 42.  
33 Weerdenburg 1996, p. 2. 
34 Weerdenburg 1996, p. 2. 
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zeer duidelijk aanwezige retouches, met name in het gezicht en die soms bovenop het vernis zitten, te 

bestuderen (afbeelding 8, 9, 10). Wanneer naar deze details nog eens goed wordt gekeken door een 

specialist zal er hopelijk meer duidelijk worden, zoals ook is gebleken bij het schoonmaken van het 

portret van Robert Cheseman, dat tot op 2002 ook te lijden had aan ernstig vergeeld vernis, verkleurde 

overschilderingen en storende vlekken op de achtergrond. Dat portret is alleen al op esthetisch vlak 

een stuk verbeterd door de restauratie voor de Holbeintentoonstelling van 2003.
35

  

Discussie van de stijl 

De stijl van het portret van Mabott past op het eerste gezicht goed bij de portretten die Holbein tussen 

1528 en 1536 van verschillende Engelse opdrachtgevers maakte. De compositie van het portret laat 

zien dat Holbein duidelijk is beïnvloed door zijn reizen naar Italië, Vlaanderen en Frankrijk, waar hij 

ook met drie kleuren krijt leerde werken. Paul Ganz stelt al dat Holbein bekend moet zijn geweest met 

werk van Titiaan, door wie hij zich zou hebben laten inspireren om zijn portretten terug te brengen tot 

een harmonieuze drieëenheid van kleurvlakken bestaande uit het lichte incarnaat, de kleding en de 

veelal monochrome achtergrond. Daarmee wist hij de portretten een monumentaal effect te geven 

waarin de gezichten het meest zouden spreken.36
 Inderdaad is deze driedeling te herkennen in het 

portret van Mabott, alsook in andere portretten van rond 1533 waarin de figuren in een vergelijkbaar 

driekwart aanzicht, in donkere of diepgekleurde kleding tegen een groene of blauwe achtergrond 

zitten. Uit veel andere portretten van Holbein valt op te maken dat hij er geen probleem mee had om 

mensen in de volle lengte in tot in detail uitgewerkte omgevingen te plaatsen.
37

 De verklaring voor zijn 

sobere portretstijl is dus praktisch: Holbein moet er lagere prijzen voor hebben gehanteerd, die het ook 

voor particulieren aantrekkelijker maakten om zich te laten portretteren. Bovendien is het goed 

mogelijk dat Holbein er een standaard formule van maakte die hem veel tijdwinst opleverde.
38

 Vanaf 

de jaren 1531-32 nam de vraag naar Holbeins portretten sterk toe. Daarom gebruikte hij waarschijnlijk 

ook roze geprepareerd papier; zo kon hij de studies van de gezichten sneller tekenen. Het was in 

vergelijking met tijdgenoten overigens ook niet erg afwijkend om simpele achtergronden bij een 

portret te gebruiken, zie bijvoorbeeld het werk van Joos van Cleve (afbeelding 14) en Cranach de 

Oudere (afbeelding 15). 

Holbein ontwikkelde in de jaren twintig van de zestiende eeuw zijn herkenbare stijl waarbij hij met 

behulp van getekende studies exacte gelijkenissen van personen vastlegde. Hij hield niet vast aan een 

bepaalde stijl maar bleef zich ontwikkelen, een trek die hem ook van pas kwam bij het vinden van zijn 

opdrachtgevers aan het hof in de grote religieuze en politieke veranderingen om hem heen. Hij nam 

                                                     
35 Noble et al. 2008, p. 50. 
36 Ganz 1950 p. 5. 
37 Vgl. portretten van Henry VIII (afbeelding 11), De Gezanten (afbeelding 12) en het portret van Georg Gisze 

(afbeelding 13). 
38 Foister 2004, p. 226.  



12 

 

onder andere vormen en motieven over uit de Italiaanse kunst, die hij vervolgens toepaste op de 

specifieke wensen van zijn opdrachtgever.
39

 Er is ook veel van zijn Noord-Europese voorgangers te 

herkennen, met name in de portretten. Zijn stofuitdrukking en gave om gezichten „realistisch‟ weer te 

geven waren voor velen aantrekkelijk.  

Van veel van Holbeins portretten bestaan ook tekeningen die niet alleen als voorstudie fungeerden 

maar die soms ook via een transfermethode (in grote lijnen) op het paneel werden overgebracht. Op 

sommige portretten van Holbein zijn door middel van infraroodreflectografie duidelijk delen van een 

in zwart krijt of houtskool opgebrachte ondertekening te zien.
40

 Van het portret van Mabott is geen 

tekening bekend. Evenmin zijn er sporen van zo‟n transfermethode met koolstof te herkennen. Een 

ondertekening is nauwelijks te onderscheiden. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar het wordt 

door Weerdenburg al snel verklaard door de verdonkerde vernislaag die nog eens een eigen patroon 

van craquelé bevat. 
41

 Hierdoor kan het zicht op een eventuele ondertekening geheel worden ontnomen 

ook al zou die wel aanwezig zijn. Een andere mogelijkheid is dat Holbein zelf een koolstofzwart 

bevattende grondering heeft aangebracht waardoor veel van de infraroodstraling al wordt geabsorbeerd 

voordat de ondertekening is bereikt, zoals ook het geval is met het portret van Robert Cheseman
42

 en 

met De Gezanten.
43

 Foister merkt wel op dat de ondertekening in Holbeins portretten vaak 

doorschemert rond de ogen, de neus en de mond.
44

 Mabotts gezichtstrekken, dus ook zijn ogen en neus 

zijn behoorlijk duidelijk omlijnd en verdienen op dit gebied dus nadere bestudering.  

Een belangrijk kenmerk van al Holbeins portretten is de objectiviteit  en fotografische correctheid 

waarmee het gezicht wordt weergegeven. Ook Mabott  lijkt dermate „echt‟ dat we zijn gezicht ook nu 

nog op straat menen te kunnen tegenkomen. Dit gevoel wordt versterkt door de symmetrie van iedere 

compositie, waar ook Mabott aan lijkt te voldoen. Goed kijkend naar de details valt op dat het 

rechteroog van Mabott te wensen over laat wat de plaatsing en het verkort betreft. Aangezien de ogen 

het belangrijkste onderdeel van het gezicht zijn besteedde Holbein daar over het algemeen veel 

aandacht aan. Zulke details zouden dus de toeschrijving kunnen beïnvloeden. Foister schrijft 

bijvoorbeeld een tekening van een onbekende man (1535-40?) toe aan „Holbein and Workshop‟ en 

verwijst daarvoor onder andere aan de manier waarop de ogen zijn weergegeven (afbeelding 16).
45

 Het 

                                                     
39 Uit tekeningen rond 1524-26 blijkt al dat Holbein bekend was met een „leonardesque‟ stijl van tekenen. 

Leonardo da Vinci was een van de eersten die voor portretten met verschillende kleuren krijt tekende, en het is 

meer waarschijnlijkdat Holbein eerder hiermee aan de slag ging dan met de vnl. zwart-rode krijtstijl van Clouet.  

Wel neemt hij van Clouet de detaillering van hoofd en hoofdbedekking en tegelijk summiere uitwerking van de 

borst over. (Bätschman 2001, pp. 37-38). 
40 Foister 2004, p. 59.   
41 Weerdenburg 1996. 
42 Noble et al. p. 58. 
43 Foister 2004, p. 221. 
44 Foister 2004, p. 59. 
45 Foister 2006, p. 115. 
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betreft in dat geval echter een tekening in plaats van een paneel en het zou misschien vreemd zijn als 

de kunstenaar zo‟n essentieel onderdeel als de ogen ook in het paneel door een assistent heeft laten 

uitwerken. De mond van Mabott lijkt daarnaast wat vlakker en tweedimensionaler dan gebruikelijk. 

Vergelijk hiervoor de mond van Mabott bijvoorbeeld met die van Richard Southwell, die een 

vergelijkbare gezichtsuitdrukking heeft en ook het beeld uit kijkt (afbeelding 17). Zijn mond is 

duidelijk gedetailleerder weergegeven. Als we verder kijken naar Holbeins oeuvre blijkt de kwaliteit 

van gezichtstrekken helemaal niet altijd even consequent, zie bijvoorbeeld het portret van Thomas 

Cromwell (afbeelding 18) uit 1533 of dat van John en Thomas Godsalve uit 1528 (afbeelding 19). Zij 

zijn weer heel vlak weergegeven en Mabott juist niet. Opvallend is ook dat Mabott, in tegenstelling tot 

andere portretten uit de jaren dertig, van links wordt belicht in plaats van van rechts. Dit is weliswaar 

zeldzaam maar niet geheel uniek.
46

 

In de meeste getekende voorstudies valt de grote zorg op die is besteed aan het gezicht, tegenover een 

minimale uitwerking van de borstpartij en de kleding. Er staan hoogstens enkele aantekeningen voor 

stof of kleurgebruik voor kledingstukken en sieraden bij geschreven voor de uitwerking op paneel.
47

 

Op veel van de portretten waarin dergelijke voorstudies resulteerden komen teksten voor die naar goed 

renaissancistisch gebruik in het Latijn de naam, leeftijd en datum van portretteren vermelden in 

goudkleurige letters die afsteken tegen de achtergrond. Dit ter meerdere eer en glorie van zowel de 

schilder als de geportretteerde, die altijd zal worden herinnerd zoals hij dat had gewild. Dergelijke 

teksten zweven dan meestal ter hoogte van het hoofd.
48

 Op Mabotts portret mist deze informatie, maar 

des te interessanter is het vervolgens dat die wel op de achterzijde geschreven staat. De vergelijkbare 

formulering ervan versterkt de suggestie dat de tekst, hoewel die een eeuw later moet zijn aangebracht, 

wel degelijk is overgenomen van het oorspronkelijke portret of misschien van de oorspronkelijke lijst 

van het portret. In meerdere portretten zijn teksten die de geportretteerde identificeren op stukken 

perkament afgebeeld. Iedere geportretteerde van de Steelyardgroep identificeert zich door de aan hem 

gerichte brieven die hij in zijn hand houdt.
49

 Het is zeer opmerkelijk dat Mabotts handen niet zijn 

afgebeeld, omdat in praktisch alle op paneel geschilderde portretten die Holbein in zijn carrière heeft 

vervaardigd de handen van de geportretteerden te zien zijn. Bijna altijd houden ze iets vast dat aan hun 

functie of privéleven refereert. Op Holbeins voorstudies zijn de handen echter bijna nooit afgebeeld 

omdat over het algemeen standaardmodellen volstonden voor de weergave ervan. Als Mabotts portret 

                                                     
46 Foister 2004, p. 226. Ook Charles de Solier, Sieur de Morette (1534-35) wordt van links belicht (afbeelding 

20).  Foister suggereert dat Holbein dat portret wellicht in een andere omgeving maakte dan in zijn atelier. 
47 Vgl. Margaret a Barow, Lady Elyot (1532-4, afbeelding 21), Sir Thomas Elyot (1532-4, afbeelding 22), Mary, 

Duchess of Richmond and Somerset (c. 1533, afbeelding 23) en Richard Southwell (1536 afbeelding 24). 
48 Vgl. onder anderen Hermann von Wedigh (1532 , afbeelding 25), Hermann Hillebrandt von Wedigh (1533, 

afbeelding 26), Cyriacus Kale (1533, afbeelding 27), Robert Cheseman (1533, afbeelding 7) en Richard 

Southwell (1536, afbeelding 17). 
49 Volgens Petter-Wahnschaffe bestaat deze groep in ieder geval uit Georg Gisze (1532, afbeelding 13), „Hans 

van Antwerpen‟(1532, afbeelding 28), Dirck Tybis (1533, afbeelding 29), Cyriacus Kale (1533, afbeelding 27) 

en Derick Berck (1536, afbeelding 30). 
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inderdaad door een navolger is gemaakt, zoals Rowlands stelt, kan deze zijn uitgegaan van zo‟n 

studietekening zonder handen. 

De toeschrijving aan Holbein aan de hand van stilistische gegevens blijft dus met twijfel omgeven,  

met name door de storende staat van het portret. Tegelijkertijd is het duidelijk dat het niet zonder meer 

kan worden toegeschreven aan een andere schilder dan Holbein, omdat het portret ontzettend veel 

gemeen heeft met het gros van zijn werk in de jaren 1530. Als het portret door, of met behulp van, een 

navolger is geproduceerd, zoals Rowlands stelt, zou die uit de directe omgeving van Holbein 

afkomstig moeten zijn geweest.  Holbein heeft echter – zeker in 1533 - niet over een groot atelier 

beschikt, noch over veel navolgers en/of assistenten (zie discussie van kunsthistorische gegevens).
50

  

Discussie van kunsthistorische gegevens 

 

Het is moeilijk te achterhalen hoe Holbein‟s atelierpraktijk in elkaar stak. Zoals in de biografie al werd 

aangestipt was het hem als buitenlander niet zomaar toegestaan een atelier in Londen te hebben en 

werknemers aan te stellen, totdat hij zich als burger van Engeland inschreef in 1541 en daarnaast tegen 

vervolging werd beschermd door zijn aanstelling aan het hof. Vanaf dat moment was hij gerechtigd 

twee assistenten in dienst te nemen.  Holbein zal tot die tijd dus weinig werknemers hebben gehad, 

maar toch zal hij alleen al iemand nodig hebben gehad voor het prepareren van zijn verf. Ook in het 

geval van de grote muurschilderingen voor Henry VIII is het onwaarschijnlijk dat hij in zijn eentje de 

grote cartons kan hebben gehanteerd bij het aanbrengen van de voortekening. Foister suggereert dat 

Holbein is geholpen door andere schilders met wie hij samenwerkte. Van veel van Holbeins portretten 

zijn op verzoek van de opdrachtgever meerder versies gemaakt. Vermoedelijk liet Holbein het maken 

daarvan over aan assistenten. Het is dus wel mogelijk om sommige van Holbeins werken aan een 

navolger toe te schrijven of om (gedeeltelijke) afwerking door een assistent te suggereren, maar men is 

er tot nu toe echter niet in geslaagd om daar met behulp van vergelijkingsmateriaal namen aan te 

verbinden.
51

  

De man op het portret in Enschede werd lange tijd ten onrechte beschouwd als Richard Mabon, die in 

het begin van de zestiende eeuw de deken van het eiland Jersey was. M.D. Henkel suggereert dat, in 

het geval dat de tekst op de achterzijde is overgenomen van de voorzijde of van de oorspronkelijk lijst, 

de oorspronkelijke naam ´Mabon´ kan zijn geweest en bij het overschrijven in Mabott is veranderd: 

“Wahrscheinlich hat die ursprüngliche Schrift Mabon gelautet und das gotische n ist später für ein 

doppeltes tt angesehen worden”(afbeelding 2). Hij is van mening dat Mabon, die in 1533 vijfentwintig 

jaar zou zijn geweest, de afgebeelde persoon is.
52

 In 1976 vindt correspondentie plaats tussen ter Kuile 

                                                     
50 Foister 2006, p. 113. 
51 Foister 2006, p. 113. 
52 Henkel, 1933, pp. 100-101. 
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en Dickens, indertijd directeur van het Institute of Historical Research in Londen. Dickens hecht 

geloof aan de inscriptie op de verso van het portret en versterkt daarmee het vertrouwen van ter Kuile 

dat het Richard Mabott op achtenveertigjarige leeftijd betreft.
53

  

Mabotts geboortedatum is niet bekend maar zal rond 1485 liggen daar hij stierf in 1540 en het portret 

volgens de tekst in 1533 werd geschilderd. Hij studeerde theologie te Cambridge (ca. 1508/09) en 

vervolgens te Oxford, alwaar hij in 1528 promoveerde. Hij vervulde onder meer het rectoraat van 

verschillende kerken, was kanunnik van het kapittel van de kathedraal van Lincoln en prebendaris van 

Thorngate (1520-1528). In het jaar dat het portret gemaakt zou zijn was hij „Master‟ van het Hospital 

of St. Thomas (Becket) in Southwark, Londen (1528-1536). Hij overleed in april 1540.
54

 

Indien het portret ons van aanwijzingen voorziet dat het de Master of the Hospital of St. Thomas 

betreft zou de betrouwbaarheid van de tekst op de verso toenemen. Er zijn twee elementen in de 

voorstelling die daartoe kunnen leiden: de kleding die de man draagt en het onbekende kruisteken dat 

daarop is genaaid. Het kruis lijkt op het eerste gezicht te wijzen op de orde der Kruisheren (afbeelding 

31). In plaats van een verticale rode balk over een horizontale witte balk is er echter een horizontale 

rode balk over een verticale witte balk geplaatst. Ter Kuile heeft dit ook opgemerkt en heeft, ervan 

uitgaande dat de schilder zich niet heeft vergist of het kruis met opzet heeft veranderd, tevergeefs 

gepoogd hier opheldering over te verkrijgen.
55

 In zijn catalogus uit 1976 wordt het kruis aangemerkt 

als “een onbekend ordeteken in de vorm van een Grieks kruis.”
56

 In zijn correspondentie over het werk 

blijkt in ieder geval dat enkele andere mogelijkheden dan de Orde der Kruisheren onderzocht zijn en 

afgewezen. Het is geen Trinitariërskruis, en ook het kruisteken van de Tempeliers en het Maltezer 

kruis worden afgeschreven. Veel van de portretten van Holbein zijn geladen met gecodeerde 

boodschappen, woordgrappen en subtiele hints in de afgebeelde objecten en lichaamshoudingen die 

alleen door ingewijden kunnen worden ontcijferd. Dit was een favoriete Renaissancebezigheid, denk 

bijvoorbeeld aan de vele referenties die te vinden zijn in De Gezanten of de persoonlijke grapjes en 

tegelijkertijd maatschappijkritische hints die het familieportret van Thomas More bevat, en waarvan 

het maar goed was dat niet iedereen die begreep.
57

 Zou het kunnen dat het „verkeerde‟ kruis ook in die 

categorie valt en misschien opzettelijk zo is weergegeven? 

De volgende vraag die zich aandient is of er in de geschiedenis van het Hospital of St. Thomas‟ 

Martyr aanwijzingen te vinden zijn die een verband tussen de kleding en zijn functie als Master van St. 

Thomas‟ Hospital doen vermoeden. De meeste bronnen baseren zich op de informatie uit The Letters 

                                                     
53 Correspondentie A.G. Dickens aan ter Kuile op 26-2-1973 en Ter Kuile 1976, p. 57. 
54 Ter Kuile 1976, p. 57. 
55 Correspondenties ter Kuile, in documentmap. 
56 Ter Kuile 1950, p 57. 
57 Wilson 1996,  pp. 197-212). 
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and Papers, Foreign and Domestic, of King Henry VIII en het cartularium van 1213 tot 1525.
58

 De 

enige heraldische tekens die van het Saint Thomas‟Hospital bekend zijn, zijn te vinden in het 

cartularium (afbeelding 32), maar daarvan is niets te herkennen in het portret. Het hospitaal zou in de 

twaalfde eeuw door Thomas Becket zelf zijn gesticht in de augustijner priorij van St. Mary Overy in 

het Londense stadsdeel Southwark. Bij Beckets canonisatie in 1173 werd het hospitaal aan hem 

gewijd.
59

  In de veertiende eeuw werd het bestuurd door de bisschoppen van Winchester. De broeders 

en zusters volgden de regel van Augustinus en droegen zwarte of bruine habijten. Samen verkozen zij 

de Master, die door de bisschop werd beëdigd. De zwarte kleding die de man op het portret draagt is 

neutraal en is niet direct aan een dergelijke orde te verbinden. De bonnet en het kruis suggereren 

echter wel dat de geportretteerde een geestelijke was.  

Via The Letters and papers of King Henry VIII zijn nog de meeste gegevens over Richard Mabott te 

vinden. Sommige Masters van het hospitaal, zoals Mabotts voorganger Richard Richardson (Master 

van 1501 tot 1528), waren zeer daadkrachtige leiders die het beste met het hospitaal voor hadden. 

Mabott blijkt tot op heden nog steeds te worden beschouwd als de slechtste Master die het hospitaal 

ooit bestuurd heeft.
60

 Hij schaadde de reputatie van het hospitaal met zijn wangedrag zodanig dat 

Richard Layton, de rechterhand van Thomas Cromwell, in zijn queeste de katholieke zaak te 

ondermijnen en de ontbinding van de kloosterordes uit te voeren, naar aanleiding van een door 

Cromwell opgedragen inspectie in september 1535 het hospitaal beschrijft als the „bawdy‟ Hospital of 

St. Thomas. Thomas Cromwell was op dat moment Chief Minister van koning Henry VIII (1532-

1540).
61

 Robison heeft een samenvatting gedestilleerd uit de aanklachten die door verschillende 

personen uit zijn omgeving tegen Mabott zijn gedocumenteerd. Hieronder vallen: “failure to carry out 

ecclesiastical functions, to care for the poor, to keep on the hospital‟s free school, or to keep the 

premises in good repair; maintenance of „evil-disposed‟ persons and all sorts of illegal activity; abuse 

of his office as a Justice of Peace and of legal procedure; brawling; sexual misconduct; and boasting 

that he was “lord, king, and bishop within his said precincts.”
62

 Mabott is naar aanleiding van deze 

door meerdere personen bevestigde aanklachten in 1538 uit zijn functie gezet door Thomas Cromwell 

en Thomas Cranmer die op dat moment aartsbisschop van Canterbury was. Volgens Robison doet 

Cromwells timing wel een onderliggend motief vermoeden. Terwijl de aantijgingen tegen Mabott al 

langer liepen, ondernam hij pas actie in juli 1538, toevalligerwijs de maand waarin Cromwells 

aartsrivaal bisschop Gardiner, onder wiens verantwoordelijkheid Mabott viel, terugkeerde uit 

Frankrijk naar Engeland. Het conflict tussen de protestantse Cromwell en katholieke Gardiner was het 

                                                     
58The letters and papers of King HenryVIII zijn online publiekelijk toegankelijk. 
59 Knowles 1953, p. 307. 
60 Parsons 1939, p. 14. 
61 Brief van Layton aan Thomas Cromwell gedateerd op 26 september 1535, p. 566. 
62 Robison, William B., The bawdy master of St. Thomas‟s Hospital, in: Historical Research, volume 83, deel 

221, pp. 565–574, August 2010, p. 566. 
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resultaat van Cromwells opdracht om in naam van de koning het katholicisme te bestrijden. Hij had 

volgens Robison zelfs meerdere fervente aanhangers van het protestantisme aangesteld om Gardiners 

invloed in het stadsdeel Southwark te ondermijnen. De verdrijving van Mabott uit zijn functie was 

door diens eigen gedrag redelijk makkelijk te bewerkstelligen.
63

 

Wat heeft Holbein nu met deze situatie te maken? En is de mogelijkheid dat Mabott hem opdracht 

heeft gegeven tot een portret reëel? Allereerst is het opmerkelijk dat Cromwell zich in precies 

hetzelfde jaar als Mabott liet portretteren door Holbein (afbeelding 18). De situatie tussen Cromwell 

en Mabott werd weliswaar pas twee jaar later gevoelig, maar ook al in 1533 waren de religieuze 

spanningen in Londen voelbaar. Het was precies in die tijd, vlak na Holbeins terugkeer in Engeland 

om zich er voorgoed te vestigen, waarin zijn belangrijkste en katholieke mecenas, Thomas More, uit 

de gratie viel. Het was voor Henry VIII van belang om te breken met de pauselijke macht en hij eiste 

van alle intellectuelen in zijn land dat zij achter hem stonden. Door afstand te nemen van Rome kon 

hij namelijk scheiden van zijn eerste vrouw Catharina van Aragon (die hem maar geen zoon kon 

schenken) om met Anne Boleyn te hertrouwen. Henry versleet met de jaren wel vijf vrouwen, die 

zodra zij in ongenade raakten vrij gemakkelijk van hun hoofd werden ontdaan. Voor Holbein was het 

dus van belang om steeds bij de goede partij in het gevlei te komen. Daarom maakte hij in de jaren „30 

een noodzakelijke carrièreswitch: het lukte hem om afstand te nemen van de kring van More en bij 

Anne Boleyn in dienst te komen, waarmee hij zijn doel om hofschilder te worden veiligstelde. Voor 

een beeldende beschrijving van de gehele situatie wil ik graag verwijzen naar Wilson (1996). Het is 

hoe dan ook lastig om Holbeins beweegredenen te traceren omdat hij doordrongen lijkt te zijn geweest 

van het gevaar om zich teveel onder één politieke beweging te scharen. Zijn werk blijft onze 

belangrijkste bron bij de reconstructie daarvan.
64

.  

Er bestaat in ieder geval een kleine connectie tussen Mabott en Holbein in de gedaante van de 

Coverdale Bijbel. Deze allereerste complete Engelse vertaling van de bijbel, die verscheen met 

goedkeuring van Thomas Cranmer én Thomas Cromwell, werd begin jaren ‟30 gemaakt door Myles 

Coverdale. In 1535, tijdens het Masterschap van Mabott, werd het boek gedrukt bij Saint Thomas‟ 

Hospital in Southwark.
65

 Holbein was betrokken bij het maken van de bijbel: de titelpagina is van zijn 

                                                     
63 Robison 2010, p. 568. 
64 Hoogst opvallend is daarom Foister‟s vermoeden dat Holbein als politieke informant heeft gewerkt voor 

Thomas Cromwell. Holbeins goede kennis Kratzer heeft in ieder geval informatie doorgegeven en protestantse 

boeken geïmporteerd in opdracht van Cromwell. Er is een betaling gedocumenteerd van Cromwell aan Holbein 

die mogelijkerwijs eerder met dit soort werkzaamheden dan met een portret of ander kunstwerk te maken heeft. 

Gezien Cromwell‟s baat bij de verdwijning van Richard Mabott is het verwonderlijk dat hij zich in hetzelfde jaar 

laat portretteren door dezelfde schilder, Foister 2004, pp. 39-40. Dit zou een rol van Holbein in de situatie tussen  

Mabott en Cromwell kunnen verraden, maar kan natuurlijk evenwel getuigen van Holbeins neutraliteit.   
65 Robison 2010, p. 573: “According to Foster, pp. 111–12 James Nicholson printed the 1537 edition of Miles 

Coverdale‟s English translation of the bible, dedicated to Queen Jane Seymour, within the precincts of St. 

Thomas‟s. Both the first edition in 1535–6 and later editions may have been printed there. James and Peter 

Nicholson were printers and glass painters.” 
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hand.
66

 Hierin zie ik de mogelijkheid dat ze elkaar hoe dan ook hebben ontmoet tussen 1532 en 1535, 

maar het zegt verder niets over onderlinge (persoonlijke) relaties, zowel tussen Holbein en Mabott als 

tussen Mabott en Cromwell en Cranmer. 

Er kan nog niets concreets worden meegedeeld over de verdwijning van het portret, dat zoals vermeld 

pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw wordt ontdekt. Twee jaar na Mabotts gedwongen ontslag 

in 1540 volgde al de ontbinding van de kloosterordes waarmee Henry VIII zich alle kloosters in het 

koninkrijk, waaronder dat van het Hospitaal van St. Thomas in Southwark, toeëigende en al hun 

bezittingen in beslag nam.
67

 Deze omstandigheid kan er misschien toe hebben bijgedragen dat het 

portret verdween, om pas drie eeuwen later weer op te duiken. 

Functie 

 

Om een idee te krijgen van Mabotts motieven om opdracht tot een portret te geven is het nuttig om de 

functie die het portret zou vervullen te achterhalen. Helaas is van weinig van Holbeins niet-koninklijke 

portretten de functie vastgesteld.
68

 De portretten van en voor Erasmus vormen een uitzondering. In een 

brief van 3 juni 1524 zegt hij twee portretten van zichzelf naar Engeland te hebben gestuurd. De 

aartsbisschop William Warham, Erasmus‟ beschermheer, schrijft vervolgens dat hij één van die twee 

portretten heeft ontvangen opdat hij “a little piece of Erasmus” bezit.
69

 Het portret diende in Erasmus‟ 

geval dus duidelijk als een geschenk, een aandenken. In het geval van de meeste andere portretten van 

Holbein moet vooral gekeken worden naar de meest gangbare functies die er voor portretten bestonden 

in het begin van de 16
e
 eeuw. Vermoedelijk valt Mabott als zelfstandig portret, en ook qua formaat en 

stijl, goed te vergelijken met de Steelyardportretten uit dezelfde jaren. Petter-Wahnschaffe merkt op 

dat de Hanzekooplieden, door Holbein de opdracht tot portretten te geven, het koninklijke 

portrettengenre naar de burgers hebben verplaatst. Daarmee behoort Holbein tot de eerste 

portretschilders in Engeland die voor niet-adellijke opdrachtgevers werkte.
70

 Één van de meest voor de 

hand liggende functies voor hun portretten is die van een aandenken voor familie in het thuisland. De 

makkelijk transporteerbare formaten van de panelen zijn daar ook naar, en de portretten konden op 

ooghoogte van dichtbij worden bekeken om de illusie te wekken dat de persoon echt aanwezig is in de 

kamer.
71

 Er is vooralsnog geen bewijs dat de Steelyardportretten samen in het hoofdkwartier van het 

gilde zouden komen te hangen, en dat wordt ondersteund door de afwijkende compositie van ieder 

afzonderlijk portret. Bovendien bestaat de groep uit niet meer dan zeven portretten en dus lijkt er geen 

                                                     
66 Foister 2006, p. 137, cat. No. 148. 
67 Henry VIII, Letters and Papers, Foreign and Domestic, 10 juli 1538. 
68 Foister 2004, p. 227. 
69 Foister 2006, p. 24. 
70 Petter-Wahnschaffe 2010, p.12. 
71 Foister 2004, p. 227. 
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sprake te zijn geweest van een traditie onder leden om zich te laten portretteren. Omdat er in het geval 

van Mabott geen verwante portretten bestaan kan het goed zijn dat dit portret ook een 

commemoratieve functie heeft (gehad). Wellicht heeft het portret ook het persoonlijke doel van 

statussymbool gediend, want Richard Mabott was slechts één van vele individuele opdrachtgevers die 

zich vanaf 1530 bij Holbein meldden voor een portret.  

Conclusie  

 

In tegenstelling tot Rowlands‟ visie lijkt de toeschrijving van het portret van Richard Mabott aan 

Holbein vooralsnog terecht, maar hij kan nog steeds niet volledig worden bevestigd. Rowlands‟ visie 

heeft hier veel invloed op, desalniettemin is duidelijk dat de maker op zijn minst zeer nauw verwant 

aan Holbein moet zijn. Daarbij is aan de hand van het gebruikte hout en pigmenten vastgesteld dat het 

portret zeer waarschijnlijk uit de zestiende eeuw stamt en maakt een stijlanalyse het aannemelijk dat 

het portret in de tweede Engelse periode van Holbein is vervaardigd. De datering op de verso van het 

paneel kan om die redenen voor waar worden aangenomen. De informatie kan op de onderzijde van 

het portret hebben gestaan; het deel dat waarschijnlijk is afgezaagd. Over Mabott staat vast dat hij in 

dezelfde periode als Holbein werkzaam was in Londen, als Master van het Hospital of Saint Thomas 

Martyr in Southwark, en dat hij in conflict was met Cromwell, door wie hij uit zijn functie werd 

geplaatst wegens wangedrag. Hij is in ieder geval  in de positie geweest om Holbein opdracht tot een 

portret te geven. Dit zou niet vreemd zijn geweest, daar Holbein in die periode veel leden van de 

Londense elite op een vergelijkbare wijze heeft geportretteerd. De mogelijkheid dat ze elkaar hebben 

ontmoet is duidelijk aanwezig. Ondanks mijn speurtocht is er helaas nauwelijks meer duidelijkheid 

gekomen over het kruisinsigne dat deze man draagt. Het grootste struikelblok in dit onderzoek blijft de 

conditie van het portret. Als het museum zekerheid wil krijgen over de toeschrijving aan Holbein en 

de identiteit van de geportretteerde, is het noodzakelijk om het portret schoon te maken en te 

restaureren.   
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Lijst van Afbeeldingen 

 

 

Afbeelding 1. Hans Holbein de Jongere, Portret van Richard Mabott, 1533. Paneel, 45.3 x 33.8 cm. 

Rijksmuseum Twenthe, Enschede (Foto: RMT) 

 

Afbeelding 2. Detail van het handschrift op de verso van het paneel: er staat „Mabott‟ in plaats van 

„Mabon‟ (foto: auteur, oktober 2011). 
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Afbeelding 3. Pentiment van de kraag ( Weerdenburg 1996, p. 9). 

 

Afbeelding 4. Hans Holbein de Jongere, portret van William Warham, 1527, tempera op paneel 82 x 

67 cm., Louvre, Parijs (foto: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Hans_Holbein_the_Younger>, 

januari 2012) 
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Afbeelding 5. Hans Holbein de Jongere, Portret van Nicolas Kratzer, 1528, tempera op paneel 83 x 67 

cm., Louvre Parijs (foto: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Hans_Holbein_the_Younger> januari 

2012) . 

 

Afbeelding 6. Voorheen toegeschreven aan Hans Holbein de Jongere, Zuid-Duitse vrouw, ca. 1520-

1525, olieverf op paneel 45 × 34 cm., Mauritshuis Den Haag, (foto: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Hans_Holbein_the_Younger> januari 2012) . 
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Afbeelding 7. Hans Holbein de Jongere, Portret van Robert Cheseman, 1533. Paneel 58,8 x 62,8 cm. 

Den Haag, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis (foto: Mauritshuis, Noble 2008, p.53) 

 

Afbeelding 8. Vetgedrukte omlijning: randen waar de verf brokkelig is. vetgedrukte stip: storende 

retouche in het gezicht (afbeelding: Weerdenburg 1996, p.10). 



26 

 

 

Afbeelding 9. Nagedonkerde retouches in de kleding. Met name de grote retouches rechts liggen op 

wasvullingen, verder is het onduidelijk of en waar retouches (op wat voor) vullingen liggen. De meest 

storende retouches zijn reeds behandeld (Weerdenburg 1996, p. 11). 

 

Afbeelding 10. Gearceerd: vernis met bobbelig oppervlak/luchtbellen  (Weerdenburg 1996, p. 12). 
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Afbeelding 11. Hans Holbein de Jongere, Henry VIII and the barber surgeons, 1541-3, olieverf op 

paneel 108,3 x 312, 4 cm. Royal College of Surgeons of England, Londen (foto:  

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Hans_Holbein_the_Younger> januari 2012) . 

 

 

Afbeelding 12. Hans Holbein de Jongere, The Ambassadors, 1533. Olieverf op paneel 209,5 x 207 

cm., National Gallery Londen (foto: <http://www.googleartproject.com/museums/nationalgallery/the-

ambassadors> januari 2012). 
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Afbeelding 13. Hans Holbein de Jongere, Portret van Georg Gisze, 1532. Olieverf op paneel 96, 32 x 

85, 7 cm. Gemäldegalerie, Berlijn(foto: Buck 2003, p. 26). 

 

Afbeelding 14. Joos van Cleve, Portret van Maximiliaan I, ca. 1510. Olieverf op paneel, 34,5 x 24 cm. 

Rijksmuseum Amsterdam (foto: <http://www.rijksmuseum.nl/images/aria/sk/z/sk-a-3293.z> januari 

2012). 
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Afbeelding 15. Lucas Cranach de Oudere, Portret van Martin Luther, 1529, verschillende media op 

paneel, 37.5 x 23.5 cm. Hessisches Landesmuseum Darmstadt (foto: < 

http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/K/Z/lce1107_17.jpg> januari 2012). 

 

 

Afbeelding 16. Hans Holbein de Jongere en atelier, Portret van een onbekende man, ca. 1535-41? 

Krijt met hoogsels, brush en inkt op roze geprepareerd papier, 36,2 x 26,8 cm. Londen, Victoria and 

Albert Museum  (foto: Foister 2006, p. 115). 
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Afbeelding 17. Hans Holbein de Jongere, Portret van Richard Southwell,1536. Olieverf op paneel 

47,5 x 38 cm. Florence, Galleria degli Uffizi (foto: Buck 2003, p. 107). 

 

Afbeelding 18. Hans Holbein de Jongere (atelier?), Portret van Thomas Cromwell, ca. 1533. Olieverf 

op paneel, 61 x 76 cm.The Frick Collection New York (foto: Buck 2003, p. 25). 
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Afbeelding 19. Hans Holbein de Jongere, Dubbelportret van Thomas en John Godsalve,1528. 

Tempera op paneel, 35 x 36 cm. Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister. (foto: < http://www.the-

athenaeum.org/art/full.php?ID=23777> (15 november 2011). 

 

Afbeelding 20, Hans Holbein de Jongere, Portret van Charles de Solier, Sieur de Morette, 1534-1535. 

Olieverf op paneel 92,5 x 75,4 cm. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden (foto: Foister 2004, p. 223). 
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Afbeelding 21. Hans Holbein de Jongere, Margaret a Barow, Lady Elyot, ca. 1532-4, krijt en inkt en 

wassing op roze geprepareerd papier, 28 x 20,9 cm. The Royal Collection, The Royal Library, 

Windsor (foto: Foister 2006, p. 52). 

 

Afbeelding 22, Hans Holbein de Jongere, Sir Thomas Elyot, 1532-4, krijt en inkt en wassing op roze 

geprepareerd papier 28,6 x 20,6 cm. The Royal Collection, The Royal library, Windsor (foto: Foister 

2006, p.52). 
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Afbeelding 23. Hans Holbein de Jongere, Mary, Duchess of Richmond and Somerset, ca. 1533, krijt en 

inkt en wassing op roze geprepareerd papier 26,7 x 20,1 cm. The Royal Collection, The Royal library, 

Windsor (foto: Foister 2006, p.54). 

 

Afbeelding 24. Hans Holbein de Jongere, Sir Richard Southwell, 1536, krijt en inkt op roze 

geprepareerd papier 36,8 x 27,8 cm.. The Royal Collection, The Royal library, Windsor (foto: Foister 

2004, p. 54). 
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Afbeelding 25. Hans Holbein de Jongere, Portret van Hermann von Wedigh, 1532. Olieverf op paneel 

42,2 x 32,4 cm. The Metropolitan Museum of Art New York (foto: Buck 2003, p.81). 

 

Afbeelding 26. Hans Holbein de Jongere, Portret van Hermann Hillebrandt von Wedigh, 1533. 

Olieverf op paneel, 42 x 32,5 cm. Gemäldegalerie Berlijn (foto: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Hans_Holbein_the_Younger> januari 2012) 
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Afbeelding 27. Hans Holbein de Jongere, Portret van Cyriacus Kale, 1533. Olieverf op paneel 60 x 44 

cm. Kunstmuseum des Landes Niedersachsen, Braunschweig. (foto: Buck 2003, p. 99). 

 

Afbeelding 28. Hans Holbein de Jongere, Portret van een man (‘Hans van Antwerpen’), 1532. 

Olieverf op eikenhout, 61 x 46,8 cm. The Royal Collection, Windsor (foto: Petter-Wahnschaffe 2010, 

p. 18). 
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Afbeelding 29. Hans Holbein de Jongere, Portret van Dirck Tybis, 1533, olieverf op paneel, 47,7 x 

34,8 cm. Kunsthistorisches Museum Wenen (foto: Petter-Wahnschaffe 2010 p. 19). 

 

Afbeelding 30. Hans Holbein de Jongere, Portret van Derick Berck, 1536. Olieverf op canvas, 

overgebracht vanaf paneel, 53,3 x52,5 cm. Bache Collection, The Metropolitan Museum of Art, New 

York (foto: Petter-Wahnschaffe 2010, p. 21). 
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Afbeelding 31. Detail van afbeelding 1 (links). Het kruis op de kleding van Richard Mabott. Het kruis 

lijkt op het eerste gezicht te wijzen naar de orde der Kruisheren (rechts) maar het blijkt precies 

andersom te zijn opgebracht. 

 

 

Afbeelding 32. De wapens van St. Thomas‟Hospital zoals aangegeven in de Chartulary of St. Thomas 

Hospital,  (foto: auteur) 


