




Op de voorgrond de groene speelwei: diverse groepen 
van figuren, links vooraan de blanlre man naast de zwar- 
te vrouw (dat was iets in die tijd, de brave Fra Sequenca 
die het schilderij moest beschrijven was er door gecho- 
queerd!) wijzend naar het aards paradijs, de link tussen 
linkerluik en middenpaneel. Daarnaast het geminnekoos 
in de vrucht, daarboven het geflaneer met de grote rode 
aardbei; daaronder de lieve (?) conversatie tussen man en 
vrouw en dan de groep van vele vrouwen en mannen 
rond de schelp en de saltimbanques. En ga zo maar door; 
inderdaad een feest, maar nergens scabreus: 'beheerste 
en geordende liefde' zal pater Gerlach zeggen, als hij de 
Tuin der Lusten beschrijft als 'het paradijselijke leven der 
mensen vóór de zondeval'. 
Aan de speelwei grenst, links op het paneel, een verlroelen- 
de waterpartij: een man duikt erin, zijn benen maken een 
V-vorm; er voor drijft een grote a c h t ,  waarin een man 
huist, die in de glazen uitkijkkoker vóór hem een rat ziet 
binnensluipen, maar hij deinst niet terug; op de vrucht 
eindigt een wonderlijke bloem in een glazen bol, waarin 
een minnekozend paar vertoeft: 'glas en geluk zijn gauw 
gebroken', merkt prof. Di& Bax op in zijn opsomming van 
de vele gezegden en spreekwoorden die hij uitgebeeld ziet 
op wat hij noemt 'Het OnkuisheidsdrieluiK. 
'In de vrucht zitten' betekent volgens dezelfde auteur: 
'veilig bijeenzijn', maar uit de holle drijvende rode appel, 
die als liefdesnestje voor een ander paar dient, steekt 
rechts een been ... het been van een derde, die het plezier 
verstoort? Of is het toch het been van één van de twee? 
En zelfs de vogels met hun scherpe snavels en hun 
angstaanjagende vergroting, worden door de ene Bosch 
uitlegger als agressief, door de ander als bonte schoon- 
heid ervaren, de putter, de roodborst, de ijsvogel op de 
eend, de kuifmees of hop, alle in Brabant voorlromend. 
Zo schilderde oolr de al eerder genoemde Franse Henri 
Rousseau, de douanier, zijn oerwouden met planten en 
dieren, die veel groter zijn dan de mensen; hij bestudeerde 
ze in de Parijse Jardin des Plantes, maar stileerde ze op 
zijn doeken tot een verfijnde, magische wereld. Zijn wijze 
van schilderen komt met die van Bosch' Tuin overeen: hel- 
dere formulering en scherpe contouren en een prachtig 
coloriet, maar vooral een verbeelding die boven de propor- 
ties van de werkelijkheid uitstijgt. Als het doek op de ezel 
voltooid was, liep Rousseau de cour op om door een raam 
van het atelier het tafereel te bekijken en raakte dan in de 
ban van zijn eigen betoverende verbeelding. 
De sterk vergrote vogels dragen bij aan de monurnentali- 
teit van het werk; zij geven bij de duizelingwekkende 
wemeling het oog een houvast. Ook de planmatige inde- 
ling doet dat. Het middenplan wordt beheerst door de vij- 
ver en de daaromheen trekkende stoet van ruiters; een 
Venusvijver, bekend mythologisch gegeven: de bevallige 
meisjes die erin baden worden nog mooier en aantrekke- 
lijker: je hoort ze gillen, giechelen en zingen van plezier, 

terwijl witte of zwarte vogels op hun hoofden neerstrij- 
ken. En ze verleiden de ruiters op hun paarden, panters, 
varkens en bokken, eenhoorns en andere fabeldieren. 
Wat straalt er een vrolijke feestelijkheid uit deze cavalca- 
de, deze circusachtige parade en bonte stoeterij; wat zijn 
we ver van de angst van de Apocalyps ...... 
Toch moeten we ons van de hierboven geciteerde Geor- 
ges Duby herinneren waar hij schrijft over de verfijnde 
genietingen van de vorsten en edelen, met name van het 
Bourgondische hof, die dansten op een vulkaan, die zij 
de hel noemden. In gouden gewaden bestegen zij hun 
prachtige paarden ... maar in angst en beven. 
In de feestelijke Tuin der heerlijkheden is hier en daar 
angst te bespeuren: in het bange gezicht van de danser in 
het water bij de vogels, vooral in taferelen op het achter- 
plan, de derde, bovenste zone van het paneel. Daar gaan 
de vier stromen uiteen vanuit een binnenzee met een 
blauwe bol; vier bouwwerken markeren die stromen; 
deels gegroeide deels geconstrueerde bouwsels zijn het, 
met enerzijds vervaarlijk scherpe uitsteeksels en ander- 
zijds fragiele glazen staven, waarvan men mag vrezen, 
dat ze bij een flinke bries aan scherven vallen. Angstig 
ook luuipt een groep naakten in de broze beschutting 
van een eierschaal aan de rand van het water. De lucht- 
surfers vertrouwen op een wel erg ijle thermiek. Blijft 
Bosch toch oolr hier de waarschuwende moralist? 
Het is feest in de Tuin, dit is zeker. En ze gedragen zich 
goed, die jonge naakte goden en godinnen; ze vieren de 
hoofse liefde, fier en ridderlijk. Zo wilden het de adellijke 
opdrachtgevers. Bosch heeft hun 'zucht naar schoner 
leven' (Huizinga) begrepen en alle registers van zijn 
esthetiek opengetrokken: zo bestrooide hij dit hele mid- 
denpaneel met bessen, bramen en aardbeien. De felrode 
en blauwe bollen en bolletjes geven een coloristische bin- 
ding aan de compositie. Heel groot op de voorgrond en 
klein, als ballonnen in de lucht ...' een gewas van immer 
durende lente: kinderen en geliefden plukken aardbeien 
en bramen'! 
Jawel, de lekkerste vruchten, die de aarde voortbrengt, 
maar ook het eerst van alle bedorven. 
'De Tuin der heerlijkheden', zou ik dit grootste maar ook 
uitzonderlijke werk van de Bossche meester willen noe- 
men. De geluiden van de eerste dag klinken er in voort 
naast het aards paradijs van het linkerluik, welluidend als 
de mooiste middeleeuwse hofmuziek. De heren van het 
hof hebben ervan genoten, die van Breda, Brussel en 
later van Spanje. Zelfs de scrupuleuze, angstige Philips 
11, uiteindelijk ook nazaat van de Bourgondische vorsten; 
anders had hij het niet in zijn slaapkamer opgehangen. 
Maar misschien voedde dit kunstwerk ook diens argwaan 
dat dit feest maar een dag kon duren en heeft hij vooral 
de moralistische zwartgalligheid gezien, die Jheronimus 
Bosch er zo kunstig verborgen heeft. 




