
Gebruiksvoorwerpen met een boodschap 
Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (2) 

In het vorige nummer beschreef Hans Janssen de 

gebruiksvoorwerpen als onderdeel van een hande- 

ling. Ze zijn functioneel en redelijk herkenbaar als 

voorwerpen in het dagelijks (huishoudelijk) verkeer. 

Nu volgen de voorwerpen die door Jeroen Bosch zo 

groot geschilderd zijn dat ze in geen verhouding 

staan tot de menselijke handeling. Ze maken op ons 

een 'vreemde indruk', maar waarschijnlijk niet in de 

wereld van Bosch. Ze trekken de aandacht, vertellen 

een verhaal, j a  kunnen ze& iets zeggen van het tijd- 

stip waarop Bosch aan het schilderij werkte. 

Dat roept dan weer andere vragen op ... 

Buitenproportioneel uitvergrote voorwerpen 
Op de schilderijen van Jeroen Bosch is een aantal 
gebruiksvoorwerpen zo uitvergroot, dat ze soms meer 
dan vijf keer zo groot zijn als de daarbij afgebeelde in het 
niet vallende mensjes. Door deze techniek gaan deze 
voorwerpen het centrale element vormen van een voor- 
stelling. Op de moderne toeschouwer maakt dat een bij- 
na surrealistische indruk. We mogen echter aannemen, 
dat dit voor de tijdgenoot helemaal niet het geval was. 
Voor hem was de bedoeling van de voorstelling, inclusief 
de daarin besloten allegorische betekenis, volstrekt duide- 
lijk. De herkenbaarheid en het realiteitsgehalte van het 
afgebeelde voorwerp zullen daarbij een belangrijke rol 
hebben gespeeld. In het algemeen is de afbeelding van 
deze groep voorwerpen dan ook veel exacter dan bij de 
voorwerpen, die alleen figureerden als onderdeel van de 
voorstelling of als attribuut van de in de handeling optre- 
dende personen, die in de vorige aflevering van dit tijd- 
schrift zijn besproken. 

Afo. i. Detail centrale paneel 'Laatste Oordeel' (Wenen). Dendrochronolo- 

gische dater~ng na 1476-7482. Op de voorgrond een exact geschilderde 

Ifantasie?) blauwmetalige trechterbeker met koperen of gouden rand, 

gevangenen achter tralies en demonische soldaten in de trechter, die naak- 

te zondaren onder handen nemen. Voor dergelqke voorwerpen zijn geen 

bestaande parallellen bekend. Op de achtergrond een vager geschilderde, 

liggende (steengoed?) drinkkan met staande in de opening een duivel met 

staf en dolk, die een (hier niet zichtbare) stoet van zondaren op karren 

venvelkomt, die in en op de kan op een ronde houten s c h z  rustend op 

een onbestaanbaar oor; tussen molenstenen worden terechtgesteld. 



Afb. 2. Detail rechter paneel 'Tuin der Lusten' (Madrid). Dendrochronolo- 

gische datering na i46w466.  Rechtsonder steengoed kan ui$ Los~hitz 

waaruit een mannetje omhoogkiuipt. Links daarvan een steengoed kan 

met een duiveltje dat een zondares berijdt en de kan instuurt. Daarboven 

een ondersteboven liggend mes mat een M als rnake~merk, dat een ron- 

daar in het kruis snijd$, waarop een houten schijfmet liggen$- rjdder met 

gestolen miskelk in de hand, aangevreten door rewen hellehonden. 

Daarboven een reusachtige lantaarn met daarín gestrafte en gefblterde sol. 

dat-en. 

Onder de buitenproportioneel uitvergrote gebruiksvoor- 
werpen komen meer dan levensgroot afgebeelde sjablo- 
nen op enkele uitzonderingen na (zoals een staande kan 
uit keramiek rechts onder aan het rechter paneel van het 
Laatste Oordeel in Wenen) niet voor. Als ze niet als sjablo- 
ne bedoeld zijn, kunnen deze uitzonderingen verschil- 
lende oorzaken hebben. Het is mogelijk dat het gedeelten 
zijn, die overschilderd of gerestaureerd zijn. Het kan ook 
zijn, dat het werk is uit het atelier van Bosch, waarbij 
deze onderdelen door een leerling zijn geschilderd. Ook 
in de tijd van Bosch zal de regel 'Wie betaalt, bepaalf wel 
gegolden hebben. Met andere woorden, wie meer betaalt, 
krijgt meer eigenhandig werk van de meester. Wie min- 
der betaalt, krijgt minder van de meester en meer of mis- 
schien zelfs uitsluitend atelierwerk. Alleen gedetailleerd 
technisch onderzoek van deze passages op de schilderij- 
en kan hierover nadere informatie verschaffen. 
Soms is de exactheid echter schijn en lijkt het erop of 
aan concrete voorwerpen onbestaanbare elementen zijn 
toegevoegd. Een voorbeeld daarvan is de liggende steen- 
goed(?) kan met een onbestaanbaar oor in het centrum 
van het middenpaneel van het Laatste Oordeel in Wenen 
(afi. I, achtergrond). Soms ook hebben we te maken met 
aan de fantasie ontsproten voorwerpen, die echter wel op 
hyperrealistische wijze worden afgebeeld, zoals de staan- 
de metalen trechterbeker op het Laatste Oordeel in Wenen 
(afb. I, voorgrond) en mogelijk ook de liggende trechter- 
beker op het Laatste Oordeel in Brugge, waarvan de rand 
voorzien is van achter elkaar aan kruipende padden. Van 
dergelijke voorwerpen zijn in het archeologische materi- 
aal geen parallellen bekend. 
De exacte weergave van meer dan levensgrote gebruiks- 
voorwerpen als centrum van een handeling heeft duide- 
lijk tot doel extra de aandacht op deze voorwerpen te ves- 
tigen. Er zijn drie groepen te onderscheiden. De grootste 
groep bestaat uit voorwerpen waarin of waarmee in de 
hel eeuwigdurende straffen worden uitgevoerd. Het zijn 
dan ook vooral voorstellingen van het Laatste Oordeel (het 

Afb. 3 Detail centrale paneel 'Laatste Oordeel' (Wenen). Dendrochrono- 

logische datermg na 1476-1482. Duiveltje sjorrend met gigantisch mes, 

gemerkt met letter M en driehoekige beschadiging in het lemmet. 



Afb. 4. Detail centrale paneel 'Laatste Oordeel' (Brugge). Dendrochrono- 

logische datering na 1480-7486. Reusachtig liggend mes, gemerkt M ,  

snijdt met punt in geopende mossel. Over het lemmet ligt een naakte, in 

het kruis aangesneden zondaar. 

rechter hellepaneel van de Tuin der Lusten, afb. z en 5, en 1 
het Laatste Oordeel in Wenen afb. I en 3 en in Brugge, 
afb. 4) waarop deze buitenproportionele voorwerpen 
voorkomen. Een tweede, kleinere groep bestaat uit voor- 
werpen die als verleidingssymbolen het voorstadium 
voorstellen van de latere hellestraf: de liggende steengoed 
kan op het centrale paneel van het Laatste Oordeel in 
Brugge, de leeggegoten kan op de Verzoeking van de heili- 
ge Antonius in Madrid (afb. 7) en de trechterbeker als ver- 
leiding van Chnstofoms in Rotterdam (afb. 6). Een derde, 
kleine groep bestaat uit (delen van) gebruiksvoorwerpen 
die een structureel onderdeel zijn van het lijf van duivels 
en duivelse creaturen (Verzoeking van de heilige Antonius 
in Lissabon, afb. 10). 
Ik vermoed, dat de introductie van deze buitenproportio- 
nele voorwerpen in de schilderkunst als centrum van een 
handeling bij helle- en verleidingsvoorstellingen afkom- 
stig is uit de miniatuurlamst. Het zou zich in de 16e 
eeuw tot een genre met een enorme school van navolgers 
ontwikkelen. Blijkbaar was er een grote markt voor de 
uitbeelding van zonden en vooral de uitvoering van straf- 
fen. Dit is ook wat Bosch uitbeeldt. Het oordeel is geveld 
en de straffen worden uitgevoerd. Voor de hemel is geen 
of slechts in zeer beperkte mate plaats. Het is denkbaar, 
dat deze uitbeelding van strenge straffen voor begane 
zonden vooral interessant was voor wereldlijke, vooral 
vorstelijke opdrachtgevers, die als bezitters van de hoge 
rechtsmacht lijf- en doodstraffen konden laten uitvoeren. 
Voor kerkelijke en kloosterlijke opdrachtgevers was er in 
Bosch' Laatste Oordelen misschien wat weinig erbarmen. 
Slechts een beperkt aantal, steeds terugkerende voorwer- 
pen is op deze buitenproportionele wijze afgebeeld. De 
belangrijkste zijn muziekinstrumenten, voorwerpen van 
keramiek en messen. Naast deze voorwerpen komen nog 
reusachtige lantaarns (afb. z), klokken (afb. 4), een bron- 
zen kookpot, een schaats, sleutels en een dobbelsteen 
voor. De meeste buitenproportionele voorwerpen zijn 
gewone gebruiksvoorwerpen zonder elitaire connotaties. 
De belangrijkste zijn de messen en de keramiek, die een 
sleutelrol vervulden in Bosch' symboliek van (vooral sek- 
suele) zonde en straf. We beperken ons hier daarom tot 
een selectie van deze laatste voorwerpen. 

Afb. 5 Detail rechter paneel 'Tuin der Lusten' (Madrid) Dendrochronolo- 

gache datering na 14Go-1466 Reuzenmes tussen twee oren. Lemmet met 

driehoekige beschadiging en ' M '  als makersmerk 



Buitenproportioneel afgebeelde messen 
Er zijn vier reusachtige, buitenproportioneel afgebeelde 
messen, die in alle literatuur sterk de aandacht hebben 
getrokken: twee op het rechter (helle)paneel van de Tuin 
der Lusten (Madrid, afb. z en afb. s), één op het centrale 
paneel van het Laatste Oordeel in Wenen (afb. 3) en één 
op het centrale paneel van het Laatste Oordeel in Brugge 
(afb. 4). Al deze messen dienen voor het uitvoeren van 

straffen op (meestal seksuele) zondaren of worden daar 
door duiveltjes voor in gereedheid gebracht en naar de 
plaats van de voltrekking van de straf gesjord. 
De vier messen hebben onderling veel gemeen. Ze zijn 
voorzien van (waarschijnlijk een M als) een makersmerk 
en twee van de vier messen hebben een driehoekige be- 
schadiging in het Iemmet. Bij het derde mes, onderste- 
boven liggend rechts van de boommens op het rechter 
paneel van de Tuin der Lusten (afb. z), is dit gedeelte niet 
zichtbaar. Op deze plek hangt een veroordeelde over het 
mes, die in zijn kruis wordt aangesneden. Hetzelfde 
geldt voor het vierde ondersteboven liggende mes op het 
Laatste Oordeelstriptiek in Brugge, waar het kruis van de 
wijdbeens voorover liggende veroordeelde nog openlijker 
wordt opengesneden en de punt van het mes een reus- 
achtige mossel, een duidelijk vrouwelijk seksueel sym- 
bool, open wrikt (afb. 4). 
Ondanks de helse functie, waarvoor Bosch deze messen 
gebruikt, zijn het gewone messen, die vaak voorkomen 
tussen het in 's-Hertogenbosch opgegraven materiaal uit 
het tweede en derde kwart van de Ige eeuw (afb. 8). De 
door Bosch geschilderde M op de messen in de Tuin der 

Afb. 6. Links 

Detail Heilige Christoforus (Rotterdam). Dendrochronologische datering 

na 1490-1496. Steengoed Siegburg trechterbeker, hangend aan boomtak. 

Ajb 7. Onder 

Detail Verzoeking heilige Antonius (Prado, Madrid). Dendrochronologische 

datering na 7452-1468 Steengoed kan uit Aken of Raeren, door duivelt~e 

leeggegooid. 



Afo. 8. Drie messen uit opgraving Loeffplein 1995-1996. Archeologische 

datering midden i5e eeuw. Messen met plaatangel, waarvan het heft 

bestaat ui t  houten beslagplaten, met klinknageltjes op de metalen plaat 

bevestigd. Van 11nk.s naar rechts: I. Relatief luxe mes, venierd met koperen 

klinknageltjss, ingelegde koperen klaverblaadjes, messing heftbeschermer 

en messing kapje op einde van heft; 2. Relatief eenvoudig mes, venierd 

met messing Winknageltjes, makenmerk, geen metalan heftbeschermer of 

eindkapje, j. Zeer eenvoudig mesje, waarvan de (verdwenen) houten 

beslagplaatjes met messing klinknageltjes bevestigd waren 

(Foto: J. Kempkens, Haelen) 

Lusten en de Laatste Oordelen in Wenen en Brugge, komt 
in exact dezelfde vorm voor in het archeologische materi- 
aal als makersmerk op het lemmet samen met vele andere 
makersmerken (waaronder ook andere typen M) (afb. 9). 
Opvallend is dat het makersmerk bij de beide messen op 
het helletafereel van de Tuin der Lusten aan de verkeerde 
kant van het lemmet is geplaatst (afb. z en s). Dat komt 
bij het archeologische materiaal niet voor. Bij de opgegra- 
ven messen zijn de makersmerken, vanaf het heft gezien 
met de snijkant naar beneden, altijd aan de linkerzijde 
van het lemmet dicht bij het heft aangebracht (zie ook 
afb. 9). Is deze plaatsing van het makersmerk op het hel- 
letafereel van de Tuin der Lusten aan de verkeerde, rech- 
terkant van het lemmet een symbool van de verkeerde, 
de hellekant van de wereld? Op de messen op de centrale 
panelen van het Laatste Oordeel in Wenen (afb. 3) en 
idem op het Laatste Oordeel in Brugge (afb. 4) is daaren- 
tegen het makersmerk wel aan de goede zijde aange- 
bracht. Is de beschadiging in het lemmet van het mes, 
dat door de reuze-oren steekt (afb. 5), ook een symbool 
van de verkeerde kant van de wereld? Op het Laatste Oor- 
deel in Wenen is ook de driehoekige beschadiging in het 
lemmet aanwezig (afb. j), maar dit gedeelte is bij de onder- 
steboven liggende messen in het Helleta&reel van de Tuin 
der Lusten (afb. z) en op het centrale paneel van het Laatste 
Oordeel in Brugge (afb. 4) niet zichtbaar door de daar ter 
plekke in het kruis aangesneden zondaren. Een lemmet 
met deze driehoekige beschadiging komt ook voor op een 
wel proportioneel afgebeeld mes, gehanteerd door een dui- 
vels gedrochtje op de Verzoeking van de heilige Antonius 
(Prado). 
Uit het in 's-Hertogenbosch opgegraven archeologische 
materiaal blijkt dus dat de door Jeroen Bosch afgebeelde 
reusachtige messen, compleet met de M als makersmerk 
van de messenmaker, als normale vijftiende-eeuwse tafel- 
messen zijn te beschouwen (afb. 8-9). Het kan niet 
anders of hier zijn op een zeer nauwkeurige wijze 
bestaande messen geschilderd. Het gaat om goede, maar 
niet erg dure tafelmessen. Bij het reuzenmes boven de 
staande en liggende drinkkannen op het rechterpaneel 
van de Tuin der Lusten, waarvan het heft zichtbaar is, gaat 
het om een mes met een plaatangel, waarvan het houten 
heft met klinknageltjes op de plaat bevestigd is (afb. z). 

Afb. 5). Onder 

Fragmentarisch bewaard mes uit opgraving Loeffplein 1995-1996. Het 

lemmet is gemerkt met de M als makenmerk. Collectie P. Vleminckx. 

(Foto. C de Craoj tekening- I Cleyne) 

Het mes heeft een halfrond uitstekend stootringetje als 
hefibeschermer en een uitstekend halfrond metalen kap- 
je op het einde van het heft. Tot hetzelfde hoofdtype, 
voorzien van een halfrond metalen kapje op het einde 
van het heft en een heftbeschermer (zonder uitstekend 
stootringetje), behoort het mes op het Laatste Oordeel in 
Brugge (afb. 4). Het mes op het Laatste Oordeel in Wenen 
(afb. j) is door zijn fraaie koperen heftbeschermer van 
een iets luxer type. 

Buitenproportioneel afgebeelde keramiek 
De buitenproportioneel afgebeelde keramiek op de schil- 
derijen van Bosch bestaat vrijwel zonder uitzondering uit 
drink- en schenkkannen, die soms staand, maar meestal 
in liggende toestand zijn afgebeeld, waarbij de kan soms 
half, maar de opening altijd, zichtbaar is. Gemiddeld gaat 
het om kannen, die in werkelijkheid tussen 20-30 cm 



Afo. i o  Detail Verzoeking heilige Antonius (Lissabon). Dendrochronolo- 

gische datsring na 7495-7501. Steengoed kan uit Aken of Raeren als 

achtereinde van paard met ruiter. 

hoog zijn, maar die zijn afgebeeld alsof ze z à j m breed 
en 10 à 15 m lang zijn. In de helletaferelen zijn in of bij 
de opening van de kan kroeg- en/of bordeelscènes afge- 
beeld, dan wel worden in de kan zondaars gestraft voor 
(seksuele) zonden (afb. I en afb. z). Dit doet vermoeden, 
dat Bosch' kannen en drinkbekers vooral dienen als sek- 
suele symbolen, waardoor overspelige zondaars verleid 
worden. De liggende kannen waren waarschijnlijk 
bedoeld als vrouwelijk symbool, waarbij de opening staat 
voor de vulva, tenvijl verticaal staande potten met daaruit 
opduikende duiveltjes en mannetjes als mannelijk sym- 
bool fungeerden. 
Voor ons is deze symboliek raadselachtig en moeilijk deco- 
deerbaar, maar voor de tijdgenoot was het waarschijnlijk 
gesneden koek. Een duidelijk voorbeeld zien we op het 
rechter helletafereel van de Tuin der Lusten met een geo- 
pende monding van een drinkbeker of kannetje, waar een 
van sporen voorzien duiveltje een zondares berijdt en haar 
met de teugels de pot instuurt (afb. z). Rechts daarvan 
staat een reusachtige, donkere en stekelige pot, waaruit 
een klein mannetje op een ladder omhoog kruipt. De lad- 
der was een duidelijk symbool voor overspel. Het moet de 
tijdgenoot ook volstrekt duidelijk geweest zijn, dat dit 
gedrag gestraft moest worden. Daarom ligt over de potten 
het hiervoor besproken reusachtige omgekeerd mes, dat 
als straf de overspeligen in de schaamstreek aansnijdt. 
In enkele gevallen is de symbolische betekenis van de 
buitenproportioneel afgebeelde keramiek minder speci- 
fiek beladen met seksuele zonde. Hiertoe behoort de 
hierboven besproken tweede groep voorwerpen, die als 
verleidingssymbolen het voorstadium verbeelden van of 
een waarschuwing voorstellen voor de latere hellestraf. 
Een voorbeeld bevindt zich op het paneel in het Museum 
Boymans-van Beuningen met Christoforus, die het Jezus- 
kind op zijn schouder draagt. Direct rechts op de achter- 

grond is een meer dan levensgrote kan afgebeeld, door 
middel van een oortje op de buik overdwars hangend aan 
een boom (afb. 6). In de wand van de kan is een gat 
geslagen. Ook dit gat heeft een eigen symboliek, waar we 
hier niet verder op ingaan. In de kan heeft een duiveltje 
een vuwtje aangestoken en wordt lekker gevogelte geroos- 
terd. De hoofdfunctie van de kan in de voorstelling is te 
dienen als verleidingselement voor de zwoegende Christo- 
forus. De kan is hier voor de heilige een dreigend symbool, 
niet alleen voor zwelgzucht, maar ook met de bijbetekenis 
van een wenkend gastvrij bordeel voor de doodvermoeide 
heilige. Een vergelijkbaar voorbeeld, waaraan echter nau- 
welijks seksuele bijbetekenissen te ontdekken zijn, komt 
voor op het paneel met de Verzoeking van de heilige Anto- 
nius, thans in het Prado te Madrid, waarvan de toeschrij- 
ving aan Jeroen Bosch niet onomstotelijk vaststaat. Op dit 
paneel is links achter de onverstoorbaar in het water pein- 
zende Antonius een vreemd gedrocht zichtbaar dat, sle- 
pend met een gigantische kan, deze achter Antonius leeg- 
giet (afb. 7). Ook hier dient de kan met het heerlijke vocht 
waarschijnlijk als symbool voor de verleiding met onrnati- 
ge drank- en zwelgzucht. 
Bij de derde hierboven genoemde kleinste groep van bui- 
tenproportioneel afgebeelde gebruiksvoorwerpen, zijn 
deze voorwerpen een structureel onderdeel van het lijf 
van duivels en duivelse creaturen. De duidelijkste voor- 

Afb. 17. links 

Kannetje met zoutglazuur, waarschiplijk afkomstig uit Langewehe, 

aangetrofen in a$alkuil opgraving Choorstraat/Papenhu/st zoo7 

(hoogte 1G,2 cm). Archeologische datering eerste h e b  i5e eeuw. 

(Foto: G. de Graaf) 

Afo. 72. rechts 

Grote zoutgeglazuurde steengoed kan (hoogte 32,7 cm) uit 

Aken of Raeren, uit beerput opgraving Verguld Harnas, 7997. 1 



(Choorstraaf 2 ~ 1 ) .  Archeologisch datering tweede helft 15s eeuw. 

(Furo: G. de Graafl 

werpen komen voor op de Verzoeking van de heilige Anto- 
nius te Lissabon. Het meest opvallende voorbeeld hiervan 
bevindt zich midden op het paneel, juist rechts van het 
centrale podium. Hier rukt een merkwaardige optocht 
voorwaarts, waarvan wel is geopperd dat het een parodie 
of een vervorming is van de Vlucht naar Egypte. In dit 
groepje rijdt links vooraan een op de mg geziene bepant- 
serde miter met over zijn schouder een signaalhoorn, 
een distel als hoofd en in plaats van armen de vleugels 
van een Vlaamse gaai, waarin hij een rood schild houdt. 
Hij rijdt op een paard, waarvan het achterlichaam bestaat 
uit de bovenste helft van een reusachtige kruik met oor 
(afb. 10). De symbolische betekenis van de kruik houdt 
waarschijnlijk verband met de betekenis van 'flassche' als 
buik en de hier bedoelde drankzucht van een als bepant- 
serde ruiter vermomde landloper. 
Evenals dit bij de messen het geval is, bestaat de afge- 
beelde buitenproportionele keramiek grotendeels uit 
exact geschilderde steengoedkannen met zoutglazuur, 
afkomstig uit Langemehe, Aken of Raeren. Deze zijn 
echter veel exacter afgebeeld dan de in de vorige afleve- 
ring van dit tijdschrift behandelde keramiek als struchi- 
reel onderdeel van de handeling. Veel duidelijker en met 
veel exactere parallellen zijn deze kannen in het archeolo- 
gisch materiaal uit 's-Hertogenbosch dateerbaar vanaf het 
tweede kwart tot eind Ige eeuw. Het is daarom niet toe- 
vallig, dat één van de oudste kantypen die we uit het 
archeologisch materiaal kennen uit de eerste helft van de 
Ige eeuw (afb. II), voorkomt op één van de schilderijen 
die ook volgens de dendrochronologische (=jaarring 
onderzoek van bomen) dateringsmethode tot de oudste 
panelen behoort: de Verzoeking van de heilige Antonius uit 
het Prado (dendrochronologische datenng na 1462-1468, 
afb. 7). Hiermee is ook in overeenstemming, dat we de 
grote Akense of Raerense kan, die fungeert als het ach- 
tereinde van het paard van de duivelse ruiter op de 

Vcrzwleing v@n wle hailigs Antofiius uit Ligsab~n l&, IO), 

uit het Bossche archeologische materiaal voord kennen 
uit het einde vm de rge en het begin van de 16e eeuw 
(afb. 12). De tot nu toe belangrijkste archeologische paral- 
lel van een dergelijke kan is bekend uit een histprisch in 
1507 gedateerde brandlaag uit Norcvich, wat betekent dxt 
de daar gevonden kan kort daarvoor vervaardigd zal zijn. 
Dit klopt uitstekend met de dendrochronologische date* 
ring van dit paneel op een datum na 1495-1501. De OV&- 

ge als reusachtige voorwerpen afgebeelde keramiek zijn 
wel herkenbaar als steengoed kamen met dezelfde her- 
komst uit &en of Raeren, maar ze zijn zo op de achter- 
grond geplaakt (afb. z) of d w a a s t  van niet bestaande 
elementen voorzien (afb. I), dat een gedetailleerde deter. 
minatie niet zinvol is. 
Op het paneel met de heilige Christofonns in Rotterdam is 
als de aan een boom hangende kan een trechterbeker 
afgebeeld uit een ander pmd~tctiecentrum, namelijk Sieg 
burg, met dezelfde globale datering. Uit het Bossche 
archeologische materiaal kennen we deze trechterbekers 
vooral uit de tweede hel& van de Ige eeuw (afb. 13). 
Ondanks de reusachtige vergroting waren al deze kannen 
gewone gebsuilcsvoorwerpea, die h elk burgerhuishou- 
den in 's-Hertogenbosch door iedereen werden g e b d .  
Er is slechts Cén stuk keramiek dat geen gewoon 
gebruiksvoo~werp was: de staande dnnErMer, afgebeeld 
op het rechter helletafereel van de Tui% der Luste8 (afb. z). 
Deze beker heeft een bizar, stekelig uiterlijk en iE; gevat 
in een zilveren voet. Uit archeologisch onderzoek weten 
we dat deze gemiddeld  po m hoge steengoed drink- 
bekerìjes in de y e  en rge e m  vewaardigd werden in 
Lo~chitz (Lostice) in Moravië. Als archeoIogische vond- 
sten zijn deze bekers vooral bekend uit Hongarije in de 
tweede hdfk van de Ige eeuw, wzar ze aIa hoog geschatte 
curiosa vrijwel uitsluitend voorkomen in een vorstelijke 
of hoog adellijke context (afb. 14). Uit archeologisrhe 
contexten in 's-Hertogenbosch of elders in de Nederlan- 
den zijn van deze &bekers geen exemplaren bekend. 
Misschîen bezat Bos& een dergelijke drinkbekr %Is 
geschenk van een vorstdijke, Bowgandisch-Habsbwgse 
relatie, maar het ligt misschien nog meer voor de hand 
aan te nemen, dat de beker in het bezit was van de (waar- 
schijnlijk adelIijke of vorstelijke) opdrachtgever van de 
Tíin der Iltrsgn. Dit zou goed passen in de op andere 
gronden opgrnelde hypothese dat dit Engelbrecht 11, 
heer van Bteda (q75-1504) of diens neef en erfgemam 
Hendrik 1x1 van Nassau (1504-1538) kan zijn geweest, 

Conclusies 
De eerste conclusie is dat de voorwerpen, die Bqssh in 
zijn schilderijen gebruikt, gewone gebrniksvoorwerpen 
zijn, die in elk huishouden in 's-Herbgcnbmd? voorha- 
men. Hierop is maar ékn duidelijke u i - t ~ ~ a n d e w ~  mmname- 
lijk de beker uit Loschitz op de Tuin &F Luste% die duide- 



Afo 14. Proto-eengoed drinkbeker, met  
pukkels bedekt e i  doorlopend rijGe oren op 

r schouder (Loschitz in Moravië, 7l;e eeuw); 
I later (7Ge eeuw?) voorzien van zilveren vatting 

rond rand (hoogte 14,fi cm), Keulen, 'Museum 

lijk in een adellijke context thuishoort. 
Het onderzoek van de voorwerpen geeft 

d hier dus een extra aanwijzing voor een , 

adellijke opdrachtgever voor deze triptiek. 
Uit het onderzoek is ook gebIeken, dat de betrouwbaar- 
heid van de afbeelding van de gebruiksvoorwerpen ge- 
middeld goed is, maar sterk afhankelijk van de functio- 
nele positie in de voorstelling. Gemiddeld zijn de buiten- 
proportioneel afgebeelde, reusachtig uitvergrote voorwer- 
pen exacter en waarheidsgetrouwer afgebeeld dan de in 
de vorige aflevering van dit tijdschrift besproken veel 
kleinere voorwerpen, die een structureel onderdeel vorm- 
den van een willekeurige voorstelling. In het algemeen 
hebben vooral deze buitenproportioneel afgebeelde voor- 
werpen een duidelijke allegorische betekenis, vooral 
geassocieerd met het begaan van (vooral de seksuele) 
zonde en de daarvoor in de hel uitgedeelde straffen. 
Bij de kwaliteit van de afbeelding speelde waarschijnlijk 
ook het feit mee, dat hoe belangrijker en dus beter beta- 
lend de opdrachtgever, hoe betrouwbaarder en exacter het 
voorwerp werd weergegeven. Daarnaast komen, ook op 
de beste schilderijen, vooral van keramiek, betrouwbare 
afbeeldingen naast sjabloneachtige weergaven voor. 
Voor zover we niet te maken hebben met latere wijzigin- 
gen en overschilderingen, wijst dit op de activiteit van 
een atelier, waarbij de meester zelf de belangrijkste 
gedeelten voor zijn rekening nam. Tijdens ons onderzoek 
ontstond het vermoeden, dat een tweede reden voor het 
voorkomen van schematische, sjabloneachtige voorwerpen 
zou kunnen zijn, dat een dergelijk schilderij een latere 
kopie is uit een tijd toen de oorspronkelijke voorwerpen 
niet meer bestonden. In sommige gevallen, zoals de Brui- 
loft van Kana uit Rotterdam, is dit vermoeden door het 
dendrochronologische onderzoek bevestigd, omdat het 
schilderij lang na de dood van Bosch is vervaardigd (na 

1555-1561). 
Het opvallendste resultaat van de vergelijking van de 
door Bosch geschilderde gebruiksvoorwerpen en het in 
's-Hertogenbosch opgegraven materiaal was, dat de 
meeste geschilderde gebruiksvoorwerpen, zowel de kera- 
miek als de messen karakteristiek zijn voor de periode ca 
1425-ca 1480, terwijl materiaal, dat karakteristiek is voor 
de periode rond de eeuwwisseling (ca 1490-ca I ~ I O ) ,  op 
een enkele uitzondering na, ontbreekt. Wel moeten we 
hier op twee punten een voorbehoud maken. Ten eerste 
is een gedeelte van het materiaal zo weinig modegevoe- 

lig, dat het ook nog rond 1500 kan voorkomen, ten twee- 
de kan het zijn dat in specifieke gevallen bewust oudere 
voorwerpen zijn afgebeeld dan gebruikelijk was in de 
periode waarin de schilder werkzaam was. 
Als we er echter van uitgaan dat de voorwerpen op de 
meeste schilderijen typerend zijn voor de periode ca 
142s-ca 1480, dan is het verrassend, dat deze conclusies 
ook worden bevestigd door het recent uitgevoerde den- 
drochronologisch onderzoek van juist de beroemdste 
schilderijen met o.a. de helletaferelen, die in tegenstel- 
ling tot de traditionele kunsfhistorische opvattingen op 
gemiddeld vroege dateringen wijzen. Gemiddeld kan 
worden aangenomen, dat deze dateringen zullen liggen 
vrij kort na de hier berekende data: Tuin der Lusten 1460- 
1466; Sint Antonius (Prado) 1462-1468; Laatste Oordeel 
(Wenen) 1476-1482; Laatste Oordeel (Brugge) 1480-1486. 
Alleen het gebruikte hout voor de hier besproken Keisnij- 
ding (Prado) 1488-1494; Christoforus (Rotterdam) 1490- 
1496; de Verzoeking van Sint Antonius (Lissabon) 1495- 
1501 en de Hooiwagen (Escorial) 1498-1504 heeft een 
marginaal latere datering. Natuurlijk kunnen al deze 
individuele dateringen van tafel geveegd worden door de 
stelling, dat oud hout gebruikt kan zijn. Dit is juist, maar 
de dendrochronologische dateringen volgen zo'n conse- 
quent, geleidelijk oplopend chronologisch patroon, dat 
dit buitengewoon onwaarschijnlijk is. Als we deze con- 
clusie voegen bij de constatering, dat de meeste door 
Bosch afgebeelde gebruiksvoorwerpen karakteristiek lij- 
ken voor de periode ca 1425-ca 1480, eerder dan voor de 
periode rond de eeuwwisseling, dan moet een vroegere 
periode voor de meeste originele schilderijen van Jeroen 
Bosch serieus worden overwogen. 
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