
Gebruiksvoorwerpen met een boodschap 
Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (1) 

De gebruiksvoorwerpen op de schilderijen van Jeroen 
Bosch zijn tijdens het onderzoek in twee grote groepen 
gesplitst: 
In de eerste plaats de voorwerpen die in verhouding tot 
de handelende menselijke figuren proportioneel juist 
zijn afgebeeld en een ondergeschikt en functioneel 
onderdeel van een handeling vormen. 
De tweede groep bestaat uit de voorwerpen die het be- 
langrijkste onderdeel van de handeling zijn. Ze zijn 
bewust uitvergroot en staan in geen enkele verhouding 
meer tot de menselijke maat. Op de moderne toeschou- 
wer maken ze een vervreemdende indruk, vergelijkbaar 
met het effect, dat sommige surrealistische schilder- 

kunst of het zogenaamde 'Magisch Realisme' oproept. 
In deze aflevering van Bossche Bladen worden de 
gebruiksvoorwerpen die door Bosch op 'ware grootte' 
zijn geschilderd, behandeld. De voorwerpen die Bosch 
'levensgroot' schilderde en die daardoor een 'vreemde 
indruk geven, komen in het volgende nummer van dit 
tijdschrift aan de orde. 

Gebruiksvoorwerpen als onderdeel van de handeling 
Binnen deze groep zijn twee subgroepen te onderschei- 
den. De eerste bestaat uit gebruiksvoorwerpen, die als 
vast attribuut een ongunstige symbolische betekenis heb- 
ben. De tweede subgroep bestaat uit voorwerpen die 



alleen een functionele rol spelen binnen de handeling. 
Voor de eerste subgroep is onder andere het gewone 
dagelijkse keukengereedschap gebruikt. Zo worden ver- 
kwisters, bedriegers, leeghoofden en onmatigen vrijwel 
altijd gekarakteriseerd door metalen trechters op hun 
hoofd. Eén van de bekendste voorbeelden is de arts die 
de 'kei' (in werkelijkheid een tulp) verwijdert uit het 
hoofd van de goedgelovige boer op de Keisnijding in het 
Prado. Een ander bekend voorbeeld is het vogel-duiveltje 
met een brief in zijn bek op de Verzoeking van St. Antoni- 
us (Lissabon), die als beeldmerk voor het Jeroen Bosch- 
congres in 's-Hertogenbosch fungeert. Ook zatlappen 
zijn vaak voorzien van de trechter (afb. I). Een ander 
voorbeeld zijn de krauwels (vleesvorken), die bij Bosch 
als vast attribuut van duiveltjes fungeren. Deze vleesvor- 
ken waren gewone huishoudelijke voorwerpen, waarvan 
ook uit 's-Hertogenbosch een exemplaar bekend is (afb. z). 
Ook muziekinstrumenten stonden in een kwade reuk. 
Zo zijn fluitjes en trommels een standaard attribuut van 
narren en muzikanten, bij voorbeeld op de 'Luxuria' in 
het Tafelblad met de Zeven Hoofdzonden in Madrid (afb. 3). 
Uit het archeologisch materiaal in 's-Hertogenbosch ken- 
nen we een fraai voorbeeld van een dergelijk éénhands- 
fluitje uit deze periode (afb. 4). Een andere groep instru- 
menten, die op vrijwel alle hellevoorstellingen voorkomt, 
bestaat uit geslagen koperen en gegoten bronzen wacht- 
of signaalhoorns, waarop meestal ongunstig voorgestelde 
ruiters en soldaten blazen. In een enkel geval wordt ook 
een onmatige zatlap met een dergelijke hoorn afgebeeld, 
zoals de ook al met een trechter getooide dikzak van afb. 
I. Ook deze signaalhoorns waren gewone voorwerpen. 
Iedereen kende ze van de wachters op poorten en torens 
van steden en kastelen. 
Over het algemeen zijn deze voorwerpen, die als vast 
attribuut dienstdoen, goed en betrouwbaar afgebeeld. De 

meeste kennen we ook uit het archeologische materiaal 
zodat we weten, dat hun vorm vooral functioneel bepaald 
is. Gedurende de late Middeleeuwen zijn deze voorwer- 
pen nauwelijks van vorm veranderd, zodat ze daarom 
niet exacter te dateren zijn dan '15e-16e eeuw'. 
Doorgaans zijn de voorwerpen, die als attribuut een 
eigenschap uitbeelden, preciezer en exacter afgebeeld 
dan voorwerpen, die alleen een functionele rol spelen 
binnen de handeling. Binnen deze tweede groep zijn de 
talrijke drink- en schenkkannen uit keramiek het tal- 
rijkst. Meestal symboliseren ze - vaak als onderdeel van 
herberg- en bordeelscènes - dronkenschap, liederlijkheid 
en onmatigheid (afb. s). In het algemeen zijn deze kan- 
nen niet exact afgebeeld, maar kunnen ze wel worden 
gedetermineerd als steengoed d&- en schenkkannen 
met weinig karakteris- 



van de 15e eeuw, hoewel sommige exemplaren ook nog 
later, tot in het begin van de r6e eeuw, kunnen voorko- 
men. Zoals overal elders zijn voor dit type drinkkannen 
uit het archeologische materiaal in 's-Hertogenbosch tal- 
loze voorbeelden bekend (afb. 6). 
Op basis van deze archeologische parallellen moeten we 
voor de meeste schilderijen rekening houden met een 
datering uit ongeveer het derde kwart van de 15e eeuw. 
Dit wordt bevestigd door het ontbreken van de steengoed 
kannen uit Keulen en Raeren met zeer specifieke typolo- 
gische kenmerken, die karakteristiek zijn voor de periode 
ca. 1490-1510. Het is opvallend, dat dit verschijnsel vooral 
opgaat voor de kannen, die voorkomen op panelen, waar- 
van de eigenhandigheid door niemand wordt betwijfeld, 
zoals de Tuin der Lusten, het Laatste Oordeel (Wenen) en 

de Verzoeking van de heilige Antonius (Lissabon). Het geldt 
veel minder voor werken, waarvan vermoed wordt, dat 
het voor een belangrijk deel werk kan zijn geweest van 
Bosch' atelier of van kopiisten, zoals het Tafelblad met de 
7 Hoofdzonden en de Gisnijding. Ook hier ontbreekt de 
keramiek, karakteristiek voor de periode ca. 149 0-1510, 
maar er komen meer steengoed kannen op voor, die in 
de gehele periode vanaf het derde kwart van de 15e eeuw 
tot in het begin van de 16e eeuw gedateerd kunnen wor- 
den. Het Tafelblad met de 7 Hoofdzonden is tot nu toe nog 
niet dendrochronologisch gedateerd. 
Een klein deel van de afgebeelde keramiek bestaat uit 
regionaal of lokaal vervaardigd roodbakkend aardewerk: 
vrijwel zonder uitzondering keukengerei. Meestal is ook 
hier de afbeelding niet erg exact en het aardewerk typo- 
logisch niet erg karakteristiek. In het algemeen past dit 
aardewerk goed bij het archeologische materiaal uit 
's-Hertogenbosch uit de tweede helft van de Ige en het 
begin van de 16e eeuw. Een goed voorbeeld is een op de 
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Een vergelijkbare uitzondering is een twee-orige majolica 
bloemenvaas met blauwe decoratie op de voorstelling van 
de 'Superbia' van het Tafelblad met de Zeven Hoofdzonden in 
het Prado. De bloemenvaas, duidelijk onderdeel van de 
gehekelde pronkzucht van de op de rug geziene burgerda- 
me, is waarsdiijnlijk bedoeld als een product van Italiaan- 
se majolica of de vroegste in de Nederlanden door Italiaan- 
se immigranten vervaardigde imitaties daarvan (afb. 12). 

Van zdn majolica-kan zijn geen parallellen bekend, niet in 
het Bossche archeologische materiaal, noch elders in de 
archeologische literatuur, zodat ook de datering niet nader 
gepreciseerd kan worden. Mogelijk is deze kan dan ook 
niet nageschilderd van een concreet exemplaar, maar geko- 
pieerd van een andere voorstelling. Het is wel opvallend, 
dat de decoratie op de vaas op de 'Superbia' veel overeen- 
komst vertoont met de decoratie van de zalfpot, die Maria 
Magdalena als beschermheilige van de stichter in haar 
hand houdt op de achterkant van het rechter zijluik van de 
Ecce Homo triptiek in Boston. Een dergelijke overeenkomst 
zou kunnen pleiten voor de herkomst van het Tafelblad en 
de Ecce Homo triptiek uit hetzelfde atelier. Dat beide schil- 
derijen niet eigenhandig van Bosch zijn, maar mogelijk 
door zijn atelier werden vervaardigd, werd door onderzoe- 
kers al langer vermoed. Op deze wijze kan het onderzoek 
van de voorwerpen bijdragen aan de identificatie van schil- 
derijen. 
Er zijn ook andere uitzonderingen, zoals het doorkijkje 
naar buiten op het paneel de Geboorte van Christus in 
Keulen. waar twee kleumende herders zich aan een vuurtie 
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warmen, waarop ze ook hun potje koken (afb. 13). We zien 
hier, vrij nauwkeurig geschilderd, lokaal vervaardigd, rood- 
bakkend aardewerk, waarvoor we uit het archeologisch 
materiaal in 's-Hertogenbosch exacte parallellen kennen 
uit de eerste helft van de 16e eeuw (afb. 14). Deze datering 

kan zijn vóór 1562-1568, ongeveer 50 jaar na de dood van 
Jeroen Bosch. 
Ook uitzonderingen naar de sjablone-kant komen voor. 
Dit geldt bij voorbeeld voor het omstreden paneel De 
bruiloft van K ~ n a  in Museum Boijmans. Hier zijn de kan- 
nen helemaal niet correct afgebeeld, maar een archety- 
pisch sjabloon geworden (afb. 15). Op grond van ons 
onderzoek namen wij daarom aan, dat het om een latere 
kopie kon gaan. Later verricht dendrochronologisch 
onderzoek heeft inderdaad aangetoond, dat dit paneel 
een ltopie is, die niet vóór 1555-1561 vervaardigd kan zijn, 
opnieuw na de dood van Bosch. 
In het algemeen is de weergave van gebruiltsvoÒrwerpen 
als onderdeel van de handeling op de aan Jeroen Bosch en 
zijn atelier toegeschreven panelen voornamelijk fianctio- 
neel. Het gaat blijkbaar om de herkenbaarheid van de 
voorstelling als geheel en niet om de exacte afbeelding van 
de afzonderlijke voorwerpen. De betrouwbaarheid van de 
weergave kan, afhankelijk van het belang ervan binnen de 
voorstelling, dan ook variëren van een stereotiep sjablone, 
een voorwerp zonder speciñeke individuele kenmerken, tot 
goed herkenbare individuele voorwerpen. Over het alge- 
meen is het realiteitsgehalte, ook in gecompliceerdere tafe- 
relen, zoals herberg- en dronkemansscènes, echter wel zo 
redelijk, dat tijdgenoten de voorwerpen direct als het door 
hen gebruikte huisraad herkend zullen hebben. 
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van dit paneel, dat vroeger als een origineel werk van nomen. Voor de nieuwe, dendrochr 
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