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Inleiding 

Rond 1520 ontmoetten kunstenaar Lucas Cranach de Oudere en, grondlegger van de Reformatie, 

Maarten Luther elkaar in Wittenberg. Het was een begin van een goede vriendschap waarin kunst en 

religie een grote rol speelden. Cranach was in zijn tijd een internationaal beroemde kunstenaar. Door 

zijn bekendheid portretteerde hij vele politieke en religieuze leiders. Onder hen bevond zich ook een 

aantal, dat nauw betrokken was bij de Reformatie in Duitsland.  

De vraag die centraal staat in deze paper is: ‘Op welke manier heeft de Reformatie invloed 

gehad op de portretkunst van Lucas Cranach de Oudere?’. Ter inleiding zal er uiteen worden gezet op 

welke manier Cranach betrokken raakte bij de Reformatie. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden 

zal er antwoord worden gegeven op de volgende deelvragen: ‘Op welke manier werden de 

portretten vervaardigd?’ ‘Welke personen die nauw betrokken waren bij de Reformatie zijn 

geportretteerd door Cranach?’ ‘Wat was de functie van de portretten?’ ‘Wat zijn stilistische en 

iconografische kenmerken van de portretten?’ Na het beantwoorden van deze deelvragen zal 

antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. 
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Lucas Cranach, Maarten Luther en de Reformatie 

Rond 1520 kwam Lucas Cranach de Oudere in contact met Maarten Luther, de grondlegger van de 

Reformatie. Het is moeilijk vast te stellen wanneer zij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Cranach 

wordt voor het eerst in correspondentie van Luther genoemd rond 1520. Cranach en Luther hebben 

elkaar voor het eerst ontmoet in Wittenberg waar Cranach gevestigd was. Cranach werkte daar in 

opdracht voor keurvorst Frederik III de Wijze van Saksen. Rond dezelfde tijd maakte Cranach de 

eerste afbeelding van Luther.  

Op 31 oktober 1517 hing Luther zijn vijfennegentig stellingen aan de deur van de kerk in 

Wittenberg. Deze datum wordt gezien als de begindatum van het Reformatie. Hij ondervond 

daardoor een enorme weerstand vanuit de katholieke kerk. In 1521 werd Luther vogelvrij verklaard 

en in de ban gedaan door Paus Leo X en Keizer Karel V. Ter bescherming liet Frederik de Wijze, Luther 

ontvoeren en hem naar de Wartburg in Eisenach brengen. Hij leefde daar een jaar onder de naam 

jonker Jörg.1 

 Cranach was evenals zijn opdrachtgever Frederik de Wijze goedgezind ten opzichte van de 

reformatorische hervormers. In samenwerking met Luther heeft Cranach een groot aantal religieuze 

werken geproduceerd. Deze zijn gebaseerd op de reformatorische (Lutherse) leer (Noble, 2009, p. 

12). Cranach was een veelzijdige ondernemer; hij was naast kunstenaar tevens actief in de boek- en 

papierhandel. Tot 1529 was hij compagnon van een drukkerij die, door de toenemende vraag naar 

reformatorische geschriften, zeer winstgevend was (Weimer, 1999, p. 55). Het is desondanks niet 

duidelijk wat de persoonlijke religieuze opvattingen van Cranach waren. Desalniettemin onderhield 

Cranach een goede vriendschap met Luther. Hij was zelfs getuige bij het huwelijk van Luther met 

Katharina von Bora. Op zijn beurt was Luther de peetvader van de eerst geboren zoon van Cranach.2 

 De gebeurtenis van 31 oktober 1517 leidde tot een ontwikkeling van een christelijk theologie 

met een radicaal gewijzigde onderbouwing. Luther was van mening dat via de beeldende kunst, de 

nieuwe theologie kon worden overgedragen. Kunst gemaakt in de reformatorische context had een 

aantal specifieke taken. Ten eerste, kunst gebaseerd op de reformatorische leer moest  gelovigen 

onderwijzen over de nieuwe theologische basisprincipes. De kunstwerken hadden een didactische 

functie om de gelovigen te onderwijzen dat verlossing niet afhankelijk was van goede daden en het 

geven van geld aan de kerk. Ten tweede, de focus van reformatorische kunst, gaat terug naar 

Christus en grote thema’s die in de Bijbel voorkomen. Verhalen over heiligen mochten volgens de 

reformatorische leer niet meer worden afgebeeld. Ten derde, portretten van politieke en religieuze 

leiders die de reformatorische leer aanhingen werden geschilderd als toonbeelden van het nieuwe 

                                                             
1 Noble, 2009, p. 11. 

2 Noble, 2009, p. 12. 
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geloof. Deze portretten lieten de vroomheid van de geportretteerde zien, maar het portret als object 

mocht niet meer worden aanbeden. De opdrachtgevers wilden zich namelijk wel laten herdenken en 

hun vroomheid tonen.3 

Het zou een misvatting zijn om aan te nemen dat Cranach uitsluitend voor reformatorische 

opdrachtgevers werkte. Een van zijn opdrachtgevers was de katholieke kardinaal Albrecht van 

Brandenburg. De samenwerking tussen Albrecht van Brandenburg en Cranach begon al voor de 

Reformatie op gang kwam. De samenwerking continueerde gedurende de Reformatie. Het atelier 

van Cranach maakte zowel opdrachten voor de kerk van Albrecht, als voor hem als particulier. 

Cranach had ongetwijfeld zijn eigen religieuze opvattingen, maar als kunstenaar leverde hij werk aan 

zijn opdrachtgevers ongeacht de religieuze overtuiging. Daarnaast was Cranach tevens een 

ondernemer die bij het aannemen van opdrachten dacht aan het financiële gewin.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Noble, 2009, pp. 10-11. 

4 Noble, 2009, pp. 12-13. 
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Cranach en de portretkunst 

De portretten die Cranach schilderde moesten een blijvend beeld achterlaten bij de mensen die de 

portretten zagen. De portretten hadden dezelfde memorerende functie als een medaillon of 

standbeeld. De geportretteerde leefde voort in de gedachten van de mensen, zoals Cranach deze had 

geschilderd. Hij schilderde de geportretteerde in een gearrangeerde omgeving. De werkelijke 

omstandigheden waarin het portret werd gemaakt, werden niet vastgelegd. In plaats daarvan koos 

Cranach vaak voor een eenvoudige achtergrond in een decoratieve kleur. Tegen deze achtergrond 

plaatste hij de geportretteerde half gedraaid naar één kant. De geportretteerde werd meestal tot aan 

de knie afgebeeld. Cranach besteedde veel aandacht aan het uitwerken van de gelaatstrekken van de 

geportretteerde.5 Om de gelaatstrekken waarheidsgetrouw vast te kunnen leggen, werd er eerst een 

portretstudie gemaakt op papier of perkament. De voorbereidende studie van het hoofd werd 

gedaan in de aanwezigheid van degene wiens portret werd gemaakt. Het gelaat werd in kleur tot in 

detail vastgelegd. Dit gebeurde uit de vrije en snelle hand van de kunstenaar waarbij de kleding 

alleen werd geschetst. Het uitwerken van het portret kon worden gedaan zonder de aanwezigheid 

van de geportretteerde.6 

 Kopieën van portretten van politieke en religieuze leiders werden in groten getale 

geproduceerd door het atelier.7 Portretstudies gaven de vrijheid voor het verdelen van taken binnen 

het atelier, omdat deze steeds opnieuw konden worden gebruikt. Het prototype dat werd gebruikt in 

het atelier, werd aangepast aan het formaat van het paneel waarop het werd overgenomen. Bij het 

overnemen van het prototype was enige vrijheid van de assistenten in de uitvoering mogelijk.8 De 

gelaatstrekken op de kopieën bleven door de jaren heen vrijwel onveranderd, terwijl kleding, 

medailles, juwelen en overige decoratie met de mode mee veranderden.9 Portretten die werden 

geproduceerd in series zijn gebaseerd op dezelfde studie van het gelaat. Het gebruik daarbij van 

standaard formaat panelen voor de portretten maakte het mogelijk om steeds dezelfde prototype te 

gebruiken.10 

 

 

                                                             
5 Friedländer, 1978, p. 25. 

6 Heydenreich, 2007, p. 301. 

7 Friedländer, 1978, p. 27. 

8 Zie noot 6 (Heydenreich). 

9 Zie noot 7 (Friedländer). 

10 Heydenreich, 2007, p. 302. 
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Portretten van de Reformatoren 

Cranach portretteerde Luther in verschillende fases van zijn leven. Hieronder zullen portretten van 

Luther worden besproken als Augustijner monnik, portretten van Luther in zijn latere jaren, een 

diptiek van Luther met zijn vrouw Katharina von Bora en tenslotte het laatste prototype portret van 

Luther. Daarnaast portretteerde Cranach diverse mensen uit de naaste omgeving van Luther. 

Achtereenvolgend worden twee portretten besproken van Philippus Melanchton, als pendant van 

Luthers portret, een portret van Johannes Bugenhagen en een portret Georg Spalatinus. Tenslotte 

wordt er een groepsportret besproken van de politieke leiders en theologen die verantwoordelijk 

waren voor de Reformatie in Keursaksen. 

 

Maarten Luther 

Cranach heeft Luther, zoals reeds genoemd, in verschillende fases van zijn leven geportretteerd. Het 

eerste portret dat Cranach van Luther maakte, is een ets Bildnis Martin Luther als Augustinermönch 

uit 1520 (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum). 

 

Maarten Luther als Augustijner monnik 

Door de toenemende populariteit van Luther en zijn leer werd de vraag naar zijn afbeelding 

groter. Het eerste portret van Luther gemaakt door Cranach in 1520, is tevens het eerste authentieke 

portret van de reformator. Een jaar eerder werd Luther op de voorkant van de Leipziger preek 

afgebeeld als Augustijner monnik met de typerende geschoren kruin. Dit was een afdruk van een 

houtsnede. Luther was op deze eerste afdruk herkenbaar door zijn monnikshabijt, spreekgebaar en 

het onderschrift van zijn naam. Cranach maakte echter een ets van het portret van Luther. Opvallend 

daarbij was dat Cranach de karakteristieke gelaatstrekken vastlegde in het portret en daarmee het 

eerste individuele portret van Luther maakte. Drie jaar nadat Luther zijn vijfennegentig stellingen op 

de kerkdeur van Wittenberg had geslagen, kon Cranach voldoen aan de vraag naar het portret van de 

Augustijner monnik die bekend was geworden met zijn kritieken op de kerk. Er werd van dit portret 

slechts eerst een kleine eerste oplage gedrukt. Nog in hetzelfde jaar verscheen er een tweede druk.11  

 In de ets is een half figuur van een man geportretteerd (Afb. 1). Opvallend aan het portret 

zijn de karakteristieke gelaatstrekken van de man. Deze zijn zorgvuldig uitgewerkt. De man draagt 

een monnikshabijt en heeft een geschoren kruin. Op het onderschrift van de ets staat: AETHERNA IPSE 

SVAE. MENTIS SIMVLACHRA LVTHERVS/EXPERIMIT. AT VVLTVS LVCAE OCCIDVOS/M.D.X.X. (Het onvergankelijk beeld 

van Luthers geest uit hem zelf. Lukas daarentegen tekent zijn sterfelijke vorm. 1520). Onder deze 

tekst is het portret gesigneerd met de gevleugelde slang van Cranach. 

                                                             
11 Zander-Seidel, 1983, p. 175. 
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Zoals reeds genoemd verscheen de tweede oplage van de ets Bildnis Martin Luther als 

Augustinermönch (München, Staatlich Graphische Sammlung) nog in hetzelfde jaar (1520). Een 

mogelijke reden daarvoor was, dat de opdrachtgever niet tevreden was met de uitvoering van het 

portret. Het gelaat van de Augustijner monnik is in verhouding groot. Daarnaast zijn de botten en 

spieren in het gelaat zeer scherp getekend.12 Cranach paste, mogelijk onder politieke druk, het 

ontwerp voor de ets aan. Terwijl er in het eerste ontwerp weinig tot geen decorum is en de nadruk 

ligt op de uitstraling van de geportretteerde, grijpt hij voor het ontwerp van de tweede ets terug naar 

de vertrouwde beeldformule met decorum.13 

 In de ets is een half figuur van een man geportretteerd (Afb. 2) De man draagt een 

monnikshabijt en hij heeft een geschoren kruin. De kleine plooien die in de monnikshabijt van de 

Augustijner monnik zijn weergegeven, geven tegelijkertijd aan dat de drager hoort tot de 

theologische faculteit. Het opengeslagen boek en de linkerhand dat een spreekgebaar maakt 

verwijzen er naar dat de geportretteerde tevens onderwijzer is. Als in de traditionele vorm in de 

kunst is het half figuur is in rondbogige nis op de achtergrond geplaatst.14 Op het onderschrift van de 

ets staat: AETHERNA IPSE SVAE. MENTIS SIMVLACHRA LVTHERVS/EXPERIMIT. AT VVLTVS LVCAE OCCIDVOS/M.D.X.X. 

(Het onvergankelijk beeld van Luthers geest uit hem zelf. Lukas daarentegen tekent zijn sterfelijke 

vorm. 1520). Onder deze tekst is het portret gesigneerd met de gevleugelde slang van Cranach. 

 Het verschil tussen de eerste en de tweede druk van het portret van Luther zit in de 

beeldtaal. Na ontevredenheid over de eerste druk, maakte Cranach een tweede ets in de traditionele 

beeldtaal met bijbehorend decorum. 

 

Luther als jonker Jörg 

In 1521 werd Luther door zowel paus Leo X als door de keizer Karel V in de ban gedaan. Na de 

rijksdag in Worms laat keurvorst Frederik de Wijze van Saksen Luther ontvoeren en laat hem 

onderduiken in de Wartburg. Dit deed hij om de aandacht en commotie rond Luther en de 

Reformatie af te zwakken. Luther leefde in de Wartburg incognito als jonker Jörg en hij liet zijn haar 

en baard groeien. Tijdens zijn verblijf op de Wartburg vertaalt hij het Nieuwe Testament uit het 

Grieks naar het Duits in begrijpelijke taal. Ondertussen groeide de aanhang van de reformatorische 

leer in Wittenberg en de stad werd het centrum van de Reformatie. In 1522 keerde Luther naar 

Wittenberg terug om daar verder te strijden voor de Reformatie.15 

                                                             
12 Grimm, 1994, p. 136. 

13 Zander-Seidel, 1983, p. 175. 

14 Zie noot 12 (Zander-Seidel). 

15 Website Luther <http://www.luther.de/nl/wartburg.html> (24 januari 2012). 

http://www.luther.de/nl/wartburg.html
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Tussen vier en tien december 1521 bezoekt Cranach, jonker Jörg, oftewel Luther op de 

Wartburg. Hij maakte daar een portretstudie van Luther als jonker Jörg. De portretstudie is echter 

niet overgeleverd. Er zijn twee panelen bekend die gebaseerd zijn op de portretstudie, een bevindt 

zich Museum der bildenden Künste in Leipzig en de andere bevindt zich in het Schlossmuseum in 

Weimar.16 Tevens is er een houtsnede Bildnis Martin Luther als Junker Jörg (Bamberg, 

Staatsbibliothek) (Afb. 3) gemaakt op basis van de verloren portretstudie. 

Op de houtsnede is een portret van een man gemaakt. De man wendt zich naar links en zijn 

blik is gericht in de verte. Hij heeft lang krullend haar op zijn hoofd en een krullende baard. De 

gelaatstrekken van de man zijn gedetailleerd vastgelegd. Hij draagt een eenvoudige mantel. Boven 

het portret is een inscriptie geschreven: IMAGO MARTINI LVTHERI, EO HABITV EXPRESSA, QVO REVERS EST EX 

PATHMO VVITTENbergam. Anno Domini. 1522. (Portret van Maarten Luther, getoond als hij na zijn 

ballingsoord naar Wittenberg terugkeert).17  

 

Luther als Augustijner monnik nazijn terugkeer van de Wartburg 

Na de terugkeer van Luther van de Wartburg ontstaat er een nieuw Luther portret Bildnis Martin 

Luther als Augustinermönch (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum) (Afb. 4). Het is het laatste 

portret waarop Luther als een Augustijner monnik te zien is. Het portret verbindt twee vroeg, 

populaire portretten van Luther met elkaar, namelijk het eerste ‘officiële’ portret van Luther, de ets 

uit 1520 en het portret van Luther als jonker Jörg, dat onmiddellijk na zijn terugkeer in 1522 in 

Wittenberg, een populair portret wordt.18 

 Het paneel is een half portret van een man tegen een vaalgroene achtergrond. De man 

wendt zich naar rechts en zijn blik is gericht in de verte. De man heeft donkerbruin haar. Hij draagt 

een zwart monnikshabijt met een gordel eromheen. Met zijn rechterhand maakt de man een 

spreekgebaar. In zijn linkerhand houdt hij een boek met een rode gedecoreerde kaft vast. Het portret 

is noch gesigneerd, noch gedateerd. 

Het habijt van de Augustijner monniken, het geleerden boek en het sprekende gebaar van de 

rechterhand worden overgenomen van de ets. Echter op het nieuwe type portret heeft Luther geen 

geschoren monniken kruin meer, maar is zijn hoofd volledig bedekt met haar. De volledige bedekking 

van zijn hoofd met haar is overgenomen van zijn portret dat jonker Jörg. De datering van dit paneel 

moet tussen 1522 en 1524 worden gesteld. De portretten waarop dit nieuwe type is gebaseerd, zijn 

                                                             
16 Friedländer, 1978, p. 99. 

17 Press, 1983, p. 204. 

18 Zander-Seidel, 1983, p. 278. 
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gemaakt rond 1522. Tevens droeg Luther vanaf 1524 zijn monnikshabijt niet meer. Dit nieuwe 

beeldtype komt met de algemene denkbeelden over Luther in deze jaren overeen.19 

 

 Luther in 1528 

Het portret van Luther Brustbild Martin Luthers (privébezit) uit 1528 (Afb. 5) werd gemaakt als 

individueel portret en als pendant van een huwelijksportret met Katharina von Bora. Dit type portret 

van Luther werd een aantal jaar door het atelier van Cranach als prototype gebruikt. 

 Het paneel is een half portret van een man tegen een bruingroene achtergrond. De man 

wendt zich iets naar rechts, zijn blik richt zich naar links. De man heeft een zwarte baret dat achter 

op zijn hoofd zit. Hij draagt een zwart mantel met een hoog gesloten kraag. De man heeft zijn handen 

voor zich gevouwen.  

 Opvallend aan dit paneel is dat de gevouwen handen van Luther zichtbaar zijn. Op de meeste 

portretten zijn de handen niet zichtbaar. Dit verklaart mogelijk waarom het portret groot van 

formaat is, 71,5 x 57 cm.20 

 

Luther in 1533/34 

Rond 1533/34 werd een nieuw type portret Martin Luther (Zwitsers privébezit) (Afb. 6) gemaakt door 

Cranach. Luther was toen in zijn vijftigerjaren. Dit type portret werd in verschil van kwaliteit en met 

kleine stilistische verschillen gereproduceerd door het atelier van Cranach.  

 Het paneel is een half portret van een man tegen een lichtblauwe achtergrond. De man 

wendt zich naar rechts en richt zijn blik in de verte. Op zijn hoofd draagt hij een zwarte baret die naar 

voren ligt. De man draagt een zwarte mantel met plooien en een hoge kraag. In zijn handen houdt hij 

een zwart boek vast. Het portret is linksonder gesigneerd met de gevleugelde slang, daarboven staat 

het jaartal 1534. 

 Cranach portretteerde Luther eerst als Augustijner monnik, daarna als jonker Jörg, 

vervolgens als geleerde en daarna maakte hij Luthers huwelijksportret. Met het portret dat hij van 

Luther in 1533 maakte stelde hij vast aan welke eisen een portret van een reformator moet voldoen. 

Cranach stelde het iconografische programma vast en paste dit toe bijportretten van andere 

reformatoren. De zwarte baret, de zwarte mantel met plooien en een hoge kraag en het boek 

werden de vaste attributen voor een portret van een reformator.21 

 

                                                             
19 Zander-Seidel, 1983, p. 278. 

20 Grimm, 1994, p. 353. 

21 Zander-Seidel, 1983, p. 294. 
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Maarten Luther en Katharina von Bora 

In 1525 trouwde Luther met Katharina von Bora. Er werden verschillende huwelijksportretten van 

hen gemaakt, zowel vierkante pendanten als een serie medaillon portretten. De medaillon portretten 

waren qua formaat handzaam voor op reis. 

 Katharina von Bora (1499 – 1552) was de dochter van een verarmde adellijke familie uit 

hertogdom Saksen. In 1508 trad ze in, in het klooster van Nimbschen. Waar ze in 1515 de gelofte 

aflegde, ze werd daarmee op zestienjarige leeftijd een non.22  Toen in 1522 de prior van haar 

klooster, Wolfgang von Zeschau, het klooster verliet, kwamen de nonnen in aanraking met de 

reformatorische leer. In 1523 mochten de nonnen het klooster niet verlaten. Het lukt een aantal 

nonnen echter, met hulp van Luther, te vluchten naar Wittenberg. In Wittenberg vond Katharina 

onderdak bij Lucas Cranach. Ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van Katharina en Luther 

in 1525, maakte Cranach een huwelijksportret van hen. Van dit huwelijksportret worden er velen 

gereproduceerd in het atelier van Cranach. Niet alle reproducties zijn gesigneerd of gedateerd, maar 

er kan met enige zekerheid worden gesteld dat een huwelijksportret van Luther en Katharina uit het 

atelier van Cranach kwam.23 

Het huwelijksportret dat wordt besproken is Bildnis Martin Luthers und seiner Frau Katharina 

von Bora (Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte) (Afb. 7), gedateerd 

rond 1526/1529. Het eerste paneel is een half portret van een man tegen een groene achtergrond. 

De man wendt zich naar links en kijkt in de verte. Hij heeft bruin, krullend haar. In zijn gelaat zijn de 

eerste ouderdomstrekken zichtbaar. Hij draagt een eenvoudige zwarte mantel. Het portret is noch 

gesigneerd, noch gedateerd. 

  Het tweede paneel is een half portret van een vrouw tegen een groene achtergrond (Afb. 8). 

De vrouw wendt zich naar rechts en kijkt haar toeschouwer aan. Haar bruine haar zit vastgebonden 

in een hoofddoek met een diadeem. Het gelaat vertoont geen ouderdomstrekken. Zij draagt een 

witte blouse met een zwarte bies erover en op de kraag. Over haar boezem zit een rode band met 

een bloemmotief. Zij draagt een zwarte rok en een zwarte mantel die bijeen wordt gehouden met 

een zwart koord. De vrouw heeft haar linkerhand over haar rechterhand heen gelegd. Aan haar 

linkerwijsvinger draagt zij een ring met daarin een vierkante steen. Het portret is noch gesigneerd, 

noch gedateerd. 

Het huwelijksportret van Luther uit 1526 is vergelijkbaar met eerdere portretten die van hem 

zijn gemaakt. Hij wordt als een geleerde geportretteerd en kijkt met zijn blik de toeschouwer niet 

                                                             
22 Webiste Luther < http://www.luther.de/nl/bora0.html> (24 januari 2012). 

23 Seebaß, 1983, p. 411. 

http://www.luther.de/nl/bora0.html
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aan. Het gezicht van Katharina straalt daarentegen kracht en energie uit, terwijl zij de toeschouwer 

aankijkt. Bij beide portretten valt de donkere en eenvoudige kleding op.24 

 

Luthers laatste portret door Cranach 

In 1539 maakte Cranach zijn laatste portret van Luther, Portrait of Martin Luther (New York, 

privécollectie) (Afb. 9). Deze versie werd vele malen in de jaren ’40 en ’50 van de zestiende eeuw 

door het atelier van Cranach gereproduceerd. Bij gelegenheid werd een portret van Melanchton uit 

dezelfde periode als pendant bijgevoegd.25 

 Het paneel is een half portret van een man tegen een lichte achtergrond. De man wendt zich 

naar rechts en richt zijn blik in de verte. Hij heeft witgrijs krullend haar. In het gelaat van de man zijn 

ouderdomstrekken zichtbaar. Hij draagt een witte blouse, met op de kraag een zwarte bies. Daarover 

een zwarte tabberd met aan de bovenkant een rode bies. Daaroverheen draagt hij een zwart 

geleerdengewaad. In zijn handen houdt hij een zwart boek vast. Het portret is linksboven gesigneerd 

met de gevleugelde slang van Cranach.26 

 

Philippus Melanchton 

Philippus Melanchton (1497 – 1560) was na Luther de belangrijkste vertegenwoordiger van de Duitse 

Reformatie. Melanchton kwam in 1518 naar Wittenberg om aan de universiteit als hoogleraar Grieks 

te gaan werken. Hij ontwikkelde daar een hechte vriendschap met Luther. Naast zijn talenstudie was 

Melanchton begonnen met een studie theologie. Deze studie maakte hij in Wittenberg af en 

behaalde een academische titel. Hij gaf diverse colleges Bijbelse vakken aan de universiteit van 

Wittenberg. Melanchton kwam door Luther in aanraking met de reformatorische leer. Hij was 

degene die Luther aanmoedigde de Bijbel in begrijpelijk Duits te vertalen. Melanchton was de 

belangrijkste adviseur van Luther in theologische kwesties. Het ontbrak Luther aan het systematisch 

ordenen en schrijven van de reformatorische leer. Het was dan ook Melanchton die in 1521 de eerste 

samenvatting van de reformatorische leer, de Loci Communes schrijft. Melanchton was de 

woordvoerder van de Reformatie als Luther niet aanwezig kon zijn, zoals op de rijksdag in Augsburg 

                                                             
24 Zie noot 24 (Seebaß). 

25 Friedländer, 1978, p. 154. 

26 Het prototype portret gemaakt in 1539 is in privébezit. Het was daarom niet mogelijk om een gekleurde foto 

van het portret te vinden. De beschrijving van het portret is gemaakt op basis van een kopie gemaakt tussen 

1540/50. 
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in 1530 toen Luther in de ban was gedaan en Saksen niet kon verlaten. Na de dood van Luther leidde 

Melanchton de Reformatie.27 

 Een portret van Melanchton was vaak het pendant van een portret van Luther. Deze 

portretten zijn bekend in twee verschillende formaten, 35 x 23 cm en 19 x 15 cm. Waarvan het 

kleinste formaat het meeste werd gebruikt. In het Historisches Museum in Frankfurt is een 

dubbelportret bekend van Luther en Melanchton bekend van een ongewone grootte, 52,5 x 37 cm. 

Er zijn een groot aantal dubbelportretten van Luther en Melanchton bewaard gebleven.28 

De eerste dubbelportretten van Martin Luther en Philipp Melanchton (Dresden, 

Gemäldegalerie) zijn gemaakt in 1532. Het eerste paneel is een half portret van een man tegen een 

groenbruine achtergrond (Afb. 10). De man wendt zich naar rechts en kijkt in de verte. Hij draagt een 

zwarte baret die iets op het voorhoofd ligt, daaronder is zijn bruine haar zichtbaar. De man draagt 

eenvoudige zwarte mantel. In zijn handen houdt hij een klein roodkleurig boek met een 

gedecoreerde kaft vast. Rechts op het portret is een inscriptie geschreven. Daaronder is het portret 

gedateerd en gesigneerd. Het tweede paneel is een half portret van een man tegen een groenbruine 

achtergrond (Afb. 11). De man wendt zich naar links en zijn blik kijkt in de verte. Hij heeft lichtbruin 

krullend haar. De man draagt een zwart geplooid geleerdengewaad. Zijn handen houdt hij gevouwen 

voor zich. Links van de man is een inscriptie geschreven. Het portret is rechts gedateerd en 

gesigneerd met de gevleugelde slang van Cranach. 

Het portret van Luther verschilt van het type portret van Luther dat is gemaakt rond 1528. 

Luther keek op eerdere portretten de toeschouwer aan. Daarnaast droeg hij zijn baret meer op het 

achterhoofd. De inscripties op de portretten zijn er later aantoegevoegd.29 

In 1543 werd er een tweede serie dubbelportretten Martin Luther en Philipp Melanchton 

(Hamburg, privébezit) gemaakt door Lucas Cranach en zijn atelier. Het eerste paneel is een half 

portret van een man tegen een lichtblauwe achtergrond (Afb. 12). De man wendt zich naar rechts en 

richt zijn blik in de verte. De man draagt een zwarte baret die op het voorhoofd ligt. Onder de baret 

komt een plukje bruin haar uit. De man heeft bruin krullend haar. Hij draagt een zwarte blouse met 

daaroverheen een zwart geplooid geleerdengewaad. In zijn handen houdt hij een klein zwart boek 

vast. Het portret is noch gesigneerd, noch gedateerd. Het tweede paneel is tevens een half portret 

van een man tegen een lichtblauwe achtergrond (Afb. 13). De man wendt zich naar links en richt zijn 

blik in de verte. Op zijn hoofd draagt hij een zwarte baret. Onder de baret is zijn lichtbruine krullende 

haar zichtbaar. De man heeft een lichtbruine krullende baard. Hij draagt een zwarte blouse met 

                                                             
27Website Luther < http://www.luther.de/nl/melanch.html> (24 januari 2012). 

28 Friedländer, 1978, p. 130. 

29 Zie noot 28 (Friedländer). 

http://www.luther.de/nl/melanch.html
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daaroverheen een zwart geplooide geleerdengewaad. Zijn handen heeft hij gevouwen en houdt deze 

voor zich. Rechts van de man is het portret gesigneerd met de gevleugelde slang van Cranach, 

daarboven is het jaartal 1543 aangebracht. 

Het verschil tussen de portretten uit 1532 en 1543 zit in de manier waarop Melanchton 

wordt geportretteerd. Op de portretten uit 1532 draagt hij geen baret en is hij baardloos, dit in 

tegenstelling tot de portretten gemaakt in 1543. De portretten zijn qua formaat wel hetzelfde 

gebleven. Er zijn ook individuele portretten van Melanchton bekend. Deze gaan terug op de type 

portretten uit 1532 en 1543, die hierboven zijn beschreven.30 

 

Johannes Bugenhagen 

Johannes Bugenhagen (1485 – 1558) was na Luther en Melanchton de meest invloedrijke 

vertegenwoordiger van de Duitse Reformatie. Hij was vanaf 1521 docent aan de universiteit van 

Wittenberg. Bugenhagen ondersteunde Luther bij zijn Bijbelvertaling en vertaalde deze in 1533 in het 

Platduits. Hij was tevens de biechtvader van Luther en hield de preek op diens begrafenis. Zijn 

grootste prestatie was de herstructurering van het kerkelijk wezen in 1529 in Hamburg. In 1530 

volgde Lübeck en later zijn geboorteplaats Pommern en Kopenhagen. In 1532 keerde hij terug naar 

Wittenberg. In hetzelfde jaar maakte Cranach een portret Johannes Bugenhagen (Hamburg, 

Kirchenkreis Alt-Hamburg).31 

 Het paneel is een half portret van een man tegen een lichtblauwe achtergrond (Afb. 14). De 

geportretteerde man wendt zich naar rechts. Op zijn hoofd draagt hij een zwarte baret. Onder de 

baret zijn donkerbruine krullen zichtbaar. Hij draagt een zwart geleerdengewaad dat typerend is voor 

de zestiende eeuw. Aan zijn linkerhand draagt hij een zegelring. In zijn handen houdt hij een 

rozenkrans vast. Het portret is linksboven gesigneerd met de gevleugelde slang, daaronder staat het 

jaartal 1532. Rechtsboven staat de inscriptie: ANNO AETATIS SVE 42 (op de leeftijd van 42 jaar). 

 De identiteit van de geportretteerde is niet zonder twijfel, omdat de leeftijd op het portret 

onjuist is. Daarnaast is het opvallend dat de geportretteerde een rozenkrans vasthoudt, een typische 

katholiek attribuut. Het is bekend dat er in latere tijd enkele portretten zijn van aanhangers van de 

reformatorische leer met een rozenkrans in hun hand. Waarschijnlijk kwam dit doordat er werd 

vastgehouden aan de traditionele (prereformatorische) beeldtraditie. Bugenhagen is in 1485 

geboren, dat betekent, dat hij in 1532 zevenenveertig jaar oud moet zijn geweest. Het is aannemelijk 

dat de inscriptie later op het portret is aangebracht. Het daarnaast is het opvallend dat de 

                                                             
30 Grimm, 1994, p. 354. 

31 Grimm, 1994, pp. 338-339. 
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geportretteerde een rozenkrans vasthoudt.32 Qua formaat komt dit portret overeen namelijk met 

een portret dat Cranach van Luther maakte in hetzelfde jaar. Niet alleen het formaat komt overeen, 

maar ook de compositie en het typerende zwarte gewaad voor geleerden komen overeen.33 

 

Georg Spalatinus 

Georg Spalatinus (1484 – 1545) heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de Reformatie. In 

1503 promoveerde hij aan de nieuwe universiteit in Wittenberg. Spalatinus werd korte tijd daarna 

een van de belangrijkste adviseurs van keurvorst Frederik de Wijze. Hij gaf advies op het gebied van 

literaire en wetenschappelijke zaken. Uiteindelijk werd hij ook archivaris, bibliothecaris en 

geschiedschrijver die de keurvorst en de universiteit van boeken en tijdschriften voorzag. Vanwege 

zijn verbondenheid aan het hof was Spalatinus een geschikt tussenpersoon voor de universiteit. Hij 

was een humanist die positief tegenover de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Met Luther 

onderhield hij een hechte vriendschap. Luther wilde de universiteit van Wittenberg verder 

verbeteren en correspondeerde daarover geregeld met Spalatinus. Spalatinus was de pleitbezorger 

van de Reformatie aan het hof van de keurvorst. Frederik de Wijze was een aanhanger van het 

katholieke geloof en bleef dat gedurende zijn leven. Spalatinus zorgde er echter voor dat de 

katholieke keurvorst gunstig gezind werd ten opzichte van Luther.34  

 Van Georg Spalatinus is er één zelfstandig portret bekend. Dit portret werd gemaakt door 

Cranach voor de Reformatie. Het portret Georg Spalatin (Leipzig, Museum der bildenden Künste) is 

gemaakt in 1509, Spalatinus was op dat moment de opvoeder van prins Johan Frederik van Saksen.35 

 Het schilderij is een half portret van een man tegen een zwarte achtergrond (Afb. 15). De 

geportretteerde man wendt zich naar links, maar zijn ogen kijken naar rechts. De man heeft 

lichtbruin, krullend halflang haar. Hij draagt een groene mantel met een zwarte voering en een witte 

bies op de kraag. Linksboven staat de inscriptie: ANNO ETATIS 26 (26 jaar oud). Rechtsboven staat de 

inscriptie: ANNO DOMINI 1509 (in het jaar van onze Heer 1509). Het portret is niet gesigneerd. 

 Opvallend aan dit portret is, is dat het van paneel naar doek is overgezet (Friedländer, 1978, 

p. 73). Het portret was zwaar beschadigd en door ondeskundige overschilderingen misvormd. Het 

portret is een aantal keer gerestaureerd om deze beschadigingen te herstellen. Ondanks een aantal 

blijvende oppervlaktebeschadigingen verkeerd het portret nu in goede staat.36 Een ander portret van 

                                                             
32 Moeller, 1983, p.326. 

33 Grimm, 1994, p. 338. 

34 Website Luther <http://www.luther.de/nl/spalatin.html>  (25 januari 2012). 

35 Grimm, 1994, p. 373. 

36 Grimm, 1994, p. 372. 

http://www.luther.de/nl/spalatin.html
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Spalatinus is te zien op het groepsportret Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Seine 

Mitarbeiter an der Reformation (Toledo/Ohio, Toledo Museum of Art) gemaakt door Lucas Cranach 

de Oudere en atelier tussen 1532-1539.37 

 

Groepsportret van Reformatoren 

Er is een groepsportret, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Seine Mitarbeiter an der 

Reformation (Toledo/Ohio, Toledeo Museum of Art), van de meest invloedrijke reformatoren (Afb. 

16). De opdrachtgever voor dit portret was keurvorst Johan Frederik van Saksen. 

 Op het groepsportret zijn tien mannen geportretteerd in een bosrijke omgeving. Op de 

achtergrond is een weg te zien. Op de voorgrond is een man in zijn volledige lengte geportretteerd, 

hij wendt zich naar rechts. De man heeft donker haar en een donkere snor en baard. Op zijn hoofd 

draagt hij een zwarte baret met daarop drie goudkleurige versieringen. Om zijn nek draagt hij twee 

grote gouden kettingen. Hij heeft witte blouse aan met daaroverheen een zwarte tabberd. 

Daaroverheen draagt hij een zwarte mantel, op de rand van de mantel is een goudkleurig decoratief 

motief aangebracht. Op de linkerschouder van zijn mantel is een A zichtbaar. Hij draagt een zwarte 

pofbroek met op de omslag een goudkleurig decoratief motief. In zowel zijn linker- als zijn 

rechterhand houdt hij een staf met een zilverkleurige knop vast. Aan zijn rechterwijsvinger draagt hij 

een ring met een ronde steen. Links van de man op de voorgrond staat een man met een zwarte 

baret op zijn hoofd. De man wendt zich naar rechts. De man heeft licht grijzend haar en zijn gelaat 

vertoont ouderdomstrekken. De man draagt een zwart geleerdengewaad. Op de linkerschouder van 

het gewaad staat 1. Naast bovengenoemde man staat een man met licht haar. Hij draagt een zwarte 

baret. Hij wendt zich naar recht en zijn blik is naar boven gericht. Hij draagt een witte kraag, 

daaronder draagt hij een rode blouse met een zwart bies. 

 Rechts van de man op voorgrond staat een man met een bruine baard en bruin krullend 

haar. Hij wendt zich naar rechts, zijn blik is gericht in de verte. Op zijn hoofd draagt hij een zwarte 

baret. De man draagt een witte blouse, met daaroverheen een grijze geplooide mantel. Rechts van 

de bovengenoemde man is een man in zijn volledige lengte geportretteerd. De man wendt zich naar 

links en zijn blik is naar rechts gericht. De man heeft lichtbruin haar en een lichtbruine baard. Hij 

draagt een eenvoudig zwart gewaad met daaroverheen een zwart mantel. Op de rechterschouder 

van de mantel staat 4. Met zijn opgeheven rechterhand wijst hij naar rechts. In zijn linkerhand houdt 

hij een witte rol vast. 

 Schuin rechts achter de man die op de voorgrond is geportretteerd is een hoofd van een man 

te zien met een grijzende baard. Naast deze man is hoofd van een man te zien met kort licht haar. 

                                                             
37 Grimm, 1994, pp. 372-373. 
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Daarnaast is een hoofd van een man te zien met halflang grijs haar. Rechts van de voorgenoemde 

man is een man te zien met geschoren monniken kruin, zijn haar is grijs van ouderdom. Hij draagt 

een grijze mantel. Achter deze man is een hoofd te zien van een man met lichtbruin krullend haar. 

Naast dit gezicht, is de helft van een gezicht van een man te zien. 

Linksonder op de grond zit een putti met oranjekleurige vleugels. In zijn handen houdt het 

een vierkant paneel waarvan de bovenkant wit is en de onderkant rood. Op het witte vlak zijn drie 

rode stralen te zien. 

 

Dit groepsportret is een onderdeel van een groter paneel, mogelijk een altaarstuk. 

Rechtsboven is de helft van een hoofd te zien en linksonder is een afgesneden wapen, mogelijk van 

de stichter, te zien. Vermoedelijk sloot het rechts aan, aan een kruisigingscène of een andere 

Christusscène. Melanchton wijst naar iets rechts van hem en tevens zijn de blikken van de andere 

geportretteerden ook naar rechts gericht.38  

Op de voorgrond staat keurvorst Johan Frederik van Saksen, hij was op dat moment de 

regerende politieke leider van Saksen. Links van Johan Frederik staat Luther afgebeeld en de tweede 

man rechts van hem is Melanchton. De andere geportretteerde zijn andere politieke en religieuze 

voorvechters van de Reformatie in Saksen. Op de geportretteerden zijn cijfers aangebracht ter 

identificatie. De legenda van de cijfers is echter verloren gegaan, waardoor de identiteit van de 

overige geportretteerden onzeker is. Met enige zekerheid kan de man rechtsboven van Luther 

worden geïdentificeerd als Spalatin en de man tussen Johan Frederik en Melanchton in kan worden 

geïdentificeerd als kanselier Gregor Brück. De andere opties die zijn overwogen om de overige 

geportretteerden te identificeren zijn allemaal onzeker. De namen die zijn genoemd zijn, Hans Luft, 

eigenaar van een drukkerij in Wittenberg, Johan Forster, Georg Major, Johannes Bugenhagen, Justus 

Jonas en Caspar Cruciger.39 

Tevens is de datering van het groepsportret onzeker. Met enige zekerheid kan er worden 

gesteld dat het portret tussen 1532 en 1539 is gemaakt. De portretten van Luther en Melanchton zijn 

gelijk aan de individuele portretten van hen die zijn gemaakt in 1532/33. Het prototype van Luther 

dat in het groepsportret is gebruikt, werd na 1539 niet meer gebruikt. De mantel en de vorm van de 

baret van keurvorst Johan Frederik, zijn typerend voor de portretten die van hem zijn gemaakt in de 

jaren ’30 van de zestiende eeuw. Als de datering zou kloppen, dan zou dit groepsportret het oudste 

portret van de Reformatoren uit het atelier van Cranach zijn. Het portret heeft een representatieve 

en programmatische bedoelding, die vermoedelijk nog beter tot zijn recht zou komen als het paneel 

                                                             
38 Moeller, 1983, p. 324. 

39 Zie noot 38 (Moeller). 
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compleet zou zijn geweest. De keurvorst laat zich met de reformatoren portretteren om aan te tonen 

dat hij zich betrokken voelde bij de Reformatie en vastberaden was ervoor te vechten.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Moeller, 1983, p. 325. 
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Conclusie 

De onderzoeksvraag die centraal staat in deze paper was: ‘Op welke manier heeft de Reformatie 

invloed gehad op de portretkunst van Lucas Cranach de Oudere?’ 

De persoonlijke religieuze overtuigingen van Cranach speelde geen rol bij het aannemen van 

opdrachten. Hij werkte voor zowel opdrachtgevers die het katholieke geloof aanhingen, als voor 

opdrachtgevers die de reformatorische leer aanhingen. Ondanks de hechte vriendschap met Luther, 

grondlegger van de Reformatie, bleef hij zijn samenwerking met de katholieke kardinaal Albrecht van 

Brandenberg voortzetten.  

Cranach portretteerde zijn goede vriend en grondlegger van de Reformatie, Maarten Luther, 

verscheidene malen in zijn leven. Hij maakte het eerste officiële portret van Luther, portretten van 

Luther in zijn latere jaren en het laatste portret van Luther. Tevens maakte hij het huwelijksportret 

van Luther en Katharina von Bora. Cranach maakte daarnaast een aantal individuele portretten van 

mensen uit de naaste omgeving van Luther. Zij speelden een grote rol tijdens de Reformatie in 

Duitsland. Cranach portretteerde reformatoren Philippus Melanchton, Johannes Bugenhagen en 

Georg Spalatinus. Tevens maakte hij een groepsportret van keurvorst Johan Frederik samen met de 

belangrijkste reformatoren van Duitsland. 

De portretten van Luther hadden naast een memorerende functie tevens een 

propagandafunctie. De portretten van Luther werden gebruikt voor de verspreiding van de 

reformatorische leer. Veruit de meeste portretten hadden een memorerende functie. De 

opdrachtgevers lieten hun portret maken om hun goede daden en vroomheid te vereeuwigen.  

 De stilistische overeenkomsten van de portretten die Cranach van de reformatoren maakten 

zijn aanzienlijk groot. De overeenkomsten zijn vooral zichtbaar in de kleding en het attribuut van de 

geportretteerden. De geportretteerde reformatoren dragen zwarte geleerdenmantels en hebben 

nagenoeg allemaal een zwarte baret op het hoofd. Tevens is de achtergrond waartegen zij zijn 

geportretteerd neutraal van kleur en zonder enige details. Als een geportretteerde reformator met 

een attribuut wordt afgebeeld, is dit een boek dat in de handen wordt vastgehouden. 

Kortom de Reformatie heeft op drie verschillende manieren invloed gehad op de 

portretkunst van Cranach. De Reformatie heeft er toe geleid dat er voor de portretkunst een nieuw 

soort opdrachtgever ontstond. Tevens heeft de Reformatie er toe geleid dat er een nieuw type 

portret ontstond, het reformator portret. Ten slotte hebben de portretten van reformatoren, 

gemaakt door Cranach, geleid tot een nieuw iconografisch programma en een nieuwe beeldtraditie 

in de portretkunst. 
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Afbeeldingen 

 

Afb.1 Lucas Cranach de Oudere, Bildnis Martin Luther als Augustinermönch, 1520, ets, 13,8 x 9,7 cm, 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. 

 

 

 

Afb. 2 Lucas Cranach de Oudere, Bildnis Martin Luther als Augustinermönch,1520, ets, 16,5 x11,5 cm, 

Staatlich Graphische Sammlung, München. 
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Afb. 3 Lucas Cranach de Oudere, Bildnis Martin Luthers als Junker Jörg, 1522, houtsnede, 28,3 x 20,4 

cm, Staatsbibliothek, Bamberg. 
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Afb. 4 Lucas Cranach de Oudere, Bildnis Martin Luther als Augustinermönch, circa 1522/24, 

perkament op beukenhout, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. 

 

 

 

Afb. 5 Lucas Cranach, Brustbild Martin Luthers, circa 1528, olieverf op paneel, 71,5 x 57 cm, 

privébezit. 

Afb. 6. Lucas Cranach, Martin Luther, circa 1533, olieverf op paneel, 52 x 35,5 cm, Zwitsers 

privébezit. 
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Afb. 7 en 8. Lucas Cranach de Oudere en atelier, Bildnis Martin Luthers und seiner Frau Katharina von 

Bora, circa 1526, paneel, 37, x 24,4 cm, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und 

Kulturgeschichte, Münster. 
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Afb. 9 Lucas Cranach de Oudere, Portrait of Martin Luther, circa 1540, olieverf op paneel, privébezit. 
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Afb. 10 Lucas Cranach de Oudere en atelier, Martin Luther, 1532, olieverf op paneel, 18,6 x 15 cm, 

Gemäldegalerie, Dresden. 
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Afb. 11 Lucas Cranach de Ouder en atelier, Philipp Melanchton, 1532, olieverf op paneel, 18,3 x 15 

cm, Gemäldegalerie, Dresden. 
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Afb. 12 Lucas Cranach, Martin Luther, circa 1543, olieverf op paneel, 20,6 x 15,2 cm, privébezit, 

Hamburg. 

Afb. 13 Lucas Cranach, Philipp Melanchton, circa 1543, olieverf op paneel, 20,6 x 15,2 cm, privébezit, 

Hamburg. 
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Afb. 14 Lucas Cranach, Johannes Bugenhagen, 1532, olieverf op paneel, 54 x 38,5 cm, Kirchenkreis 

Alt-Hamburg, Hamburg. 
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Afb. 15 Lucas Cranach, Georg Spalatin, 1509, paneel naar doek overgebracht, 33 x 28,5 cm, Museum 

der bildenden Künste, Leipzig. 
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Afb. 16 Lucas Cranach de Oudere en atelier, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und Seine 

Mitarbeiter an der Reformation, circa 1532/39, olieverf op paneel, 72,8 x 39,7 cm, Toledo Museum of 

Art, Toledo/Ohio. 
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