
JEROEN BOSCH' 
DRIELUIK 

MET DE GEKRUISIGDE MARTELARES 

DOOR 

D. BAX 

VERHANDELINGEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE 

AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AFD. LETTERKUNDE 

NIEUWE REEKS, DEEL LXVIII, No. 5 

1961 

N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS MAATSCHAPPIJ 

AMSTERDAM 



AANGEBODEN IN DE VERGADERING VAN 

12 DECEMBER ]960 



LIJST VAN AFKORTINGEN. 

WOORD VOORAF . 

HET LINKER LUIK 

INHOUD 

HET MIDDENPANEEL. ST JULIA 

HET MIDDENPANEEL. ST WILGEFORTIS OF ONTCOMMER 

HET RECHTERLUIK . 

DATERING VAN HET DRIELUIK 

BESLUIT .. 

5 

7 

9 

18 

30 

37 

44 

48 

UITWEIDING I. INVLOED OP BOSCH VAN KUNSTWERKEN UIT AIr.IË EN UIT DE 

GRIEKS·ROMEINSE OUDHEID, OF VAN AFBEELDINGEN ERVAN . . • . . . 51 

UITWEIDING Il. INVLOED OP BOSCH VAN KUNSTWERKEN UIT ITALIË (CA 1375-

CA 1515), OF VAN AFBEELDINGEN OF VERWERKINGEN ERVAN 

REGISTER .. 

ILLUSTRATIES 

59 

63 

68 





LIJST VAN AFKORTINGEN 

Baldass: L. von Baldass. Hieronymus Bosch. Wien 1943. 
Baldass und Heinz: Jheronimus bosch von Ludwig Baldass. Zweite, ver

änderte Auflage. Erläuterungen zu den Bildern und Literatur
übersicht neu bearbeitet von Günther Heinz. Wien-München 1959. 

Baltrusaitis: J. Baltrusaitis. Le moyen áge fantastique. A ntiquités et 
exotismes dans l'art gothique. Paris 1955. 

Combe (1946): J. Combe. Jéróme Bosch. Paris 1946. 
Combe (1957): J. Combe. Jerome Bosch. Paris-New York 1957. 
Friedländer: M. J. Friedländer. Die alt-niederländische Malerei. Berlin-

Leiden 1924-1937. 14 delen. 
Gessier (1937): J. Gessier. De Vlaamsche baardheilige Wilgefortis ot Ont

commer. Antwerpen-'s-Gravenhage 1937. 
Gessier (1938): J. Gessier. La vierge barbue. La légende de Sainte Wilgeforte 

ou Ontcommer. Bruxelles-Paris 1938. 
Hoogewerff: G. J. Hoogewerff. De Noordnederlandsche schilderkunst. 

's-Gravenhage 1936-1947. 5 delen. 
Lafond: P. Lafond. Hieronymus Bosch. Son art, son influence, ses disciples. 

Bruxelles et Paris 1914. 
Lippmann: F. Lippmann. The seven planets. London etc. 1895. 
Martelares: D. Bax. Jeroen Bosch' Drieluik met de Gekruisigde Marte

lares. Amsterdam 1961. 
Morawski: J. Morawski. La légende de Saint Antoine ermite. Poznánskie 

towarzystwo przyjaciól nauk prace komisji filologicznej. Deel XI 
(1939), afb. 2. 

M W: E. Verwijs en J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. 's-Gra
venhage 1885-1929. Voltooid door F. A. Stoett. 9 delen. 

Onte.: D. Bax. Ontcijfering van Jeroen Bosch. 's-Gravenhage 1948 (disser
tatie); 1949 (handelsuitgave). 

Schnürer und Ritz: G. Schnürer und J. M. Ritz. Sankt Kümmernis und 
Volto Santo. Düsseldorf 1934. 

Sloet: L. A. J. W. Sloet. De Heilige Ontkommer of Wilgeforthis. Een 
geschiedkundig onderzoek. 's-Gravenhage 1884. 

Tolnay: Ch. de Tolnay. Hieronymus Bosch. BaJe 1937. 
Tuin: D. Bax. Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der 

Onkuisheiddrieluik van Jeroen Bosch, gevolgd door Kritiek op 
Fraenger. Amsterdam 1956. 

Vader boek : Dit boeck is ghenomet. dat vader boeck. dat in den latijne is 
ghehieten Vitas patrü. Etc. Peter vä os. 1490. 





WOORD VOORAF 

In januari 1957 bestudeerde ik in het Dogenpaleis te Venetië Jeroen 
Bosch' Drieluik met de Gekruisigde Martelares. Het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging Z.A.S.M. stelde mij in staat om van midden 
december 1959 tot midden januari 1960 mijn aantekeningen uit te werken 
op de bibliotheken van het Rijksmuseum en de Universiteit van Amster
dam. Het bestuur ben ik zeer dankbaar voor zijn steun. 

Toen het drieluik in de zomer van 1958 in het Rijksmuseum tentoon
gesteld werd, was de directie zo vriendelijk foto's van het schilderij voor 
mij te doen vervaardigen. Op instigatie van Dr G. Heinz te Wenen werden 
toen ook infra-rood opnamen van delen van de zijluiken gemaakt. De 
directie van het Rijksmuseum en Prof. Arch. Egle R. Trincanato, directeur 
van het Palazzo Ducale, wordt hier hartelijk dank gezegd voor hun toe
stemming om bedoelde foto's te reproduceren (een aantal is in dit boek 
opgenomen); laatstgenoemde tevens voor zijn vergunning om het drieluik 
te bestuderen, waarbij het van de wand verwijderd werd. Ook ben ik 
zeer erkentelijk aan Dr K. Boon, conservator van het Rijksmuseum, 
voor zijn inlichtingen betreffende de infra-rood opnamen, en aan de staf 
van de bibliotheken van Rijksmuseum en Universiteit voor hun hulp bij 
het raadplegen van boeken, tijdschriften en losse reproducties. 

Prof. Trincanato vertelde mij dat het onbekend is op welke wijze en 
wanneer het schilderij in het Dogenpaleis gekomen is. Het eerste boek 
waarin het vermeld wordt, is Antonio Maria Zanetti's Della pittura 
Veneziana e delle opere pubbliche de' Veneziani maestri libri V, Venezia 
1771 1). De schrijver deelt daarin op blz. 491 van "Girolamo Bosch da 
Bolduck" mee, dat "Due opere sue stanno Nella istessa stanza dell' 
Eccelso Tribunale. Sono sei compartimenti. Nei primi v'e S. Girolamo nel 
mezzo ed altri Santi dai lati. Nei secondi la crocefissione d'un Santo 0 

Santa martire. V'è in essi il nome del Pittore scritto cosi appunto: 
Jeronimus Bosch." 

Het drieluik bevond zich dus reeds in 1771 in het Dogenpaleis. Het 
bleef er tot 1838, in welk jaar het naar Wenen werd overgebracht. Van 
1893 tot 1919 werd het aldaar tentoongesteld in het Kunsthistorisch 
Museum. In 1919 keerde het naar het Dogenpaleis terug, waar het 
te zamen met de andere schilderijen van Bosch die tot de verzameling 
der Doges behoren, in de jaren 1950 en 1951 gerestaureerd werd 2). Het 
schilderij heeft in de loop der eeuwen veel geleden. Vooral de zijluiken 
zijn beschadigd, waarschijnlijk door brand. 

1) Ik raadpleegde het exemplaar dat zich in de Biblioteca Nazionale Vittorio 
Emanuele (Rome) bevindt. 

2) Zie V. Moschini. Altri dipinti restaurati nel Vene/o. Bolletino d'Arte XXXVII 
(1952), blz. 79 en 81, noot 2. 
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De hoogte van het drieluik is 104, de breedte van het middenpaneel 63 
en de breedte van een zij luik 28 cm. 

Bosch heeft met olieverf op hout geschilderd. In de linker benedenhoek 
van het middenpaneel bracht hij de signatuur aan: Jheronimus bosch. 
De achterkanten van de zijluiken zijn niet beschilderd. 

KAAPSTAD, AUGUSTUS 1960 



HET LINKERLUIK 

Het voorgestelde bestaat uit twee delen. Op het onderste wordt St An
toni us gekweld door de aanwezigheid van duivelfiguren, en op het bovenste 
vluchten mensen weg uit een stad die gedeeltelijk in brand staat. 

De heilige zit op een paarsgekleurde, stenen bank achter een grijs-wit 
gepleisterd, laag muurtje. Een stuk van zijn zwarte mantel rust op de 
rand ervan. Zijn houding herinnert aan die van de heilige op het rechter
luik van Bosch' St-Antoniustemptatie te Lissabon. 

Hij leest aandachtig in een boekje. Dit attribuut is, volgens Detzel, 
ontleend aan een legende. De heilige zou eens tegen heidenen, welke zich 
er over verwonderden dat hij, alleen en zonder boeken, zich nooit ver· 
veelde, gezegd hebben, dat hij steeds een opengeslagen boek bij zich had: 
het boek der natuur, dat uit drie bladen bestaat. Het eerste is groen: 
de aarde met haar bloemen, bomen en dieren, het tweede blauw: de zee, 
en het derde zilverkleurig: de hemel met zijn glanzende sterren 1). 

Met de rechterhand houdt hij een schel vast, eveneens een bekend 
Antonius-attribuut. Morawski verklaart het ontstaan ervan aldus: "c'est 
un souvenir de la sonnette que les Antonins faisaient retentir lorsqu'ils 
allaient quêter sur les forums et les places publiques". Hij merkt op dat 
Antonius' schel later soms beschouwd is als een instrument dat de heilige 
gebruikte om boze geesten te verdrijven 2). 

Tegenover Antonius verheffen zich de overblijfselen van een rots
achtig slot. Het is de ruïne waarin hij volgens het Vaderboek twintig jaren 
gewoond heeft en die zich op een eenzame plaats in Egypte bevond: 

Ende doe hi verre indie wostenie quam, doe quam hi an enen groten 
berch ende daer vant hij een oude vervallen stede van muren rechte of 
dat een slot in voertijden hadde gheweest, ende was vol wilder dyeren 
die hare woeninghe daer in hadden. Ende doe wert hi seer blide ende 
hem docht hoe dat hi dat schoenste pallaes hadde dat ye keyser had 
moghen stichten ende vermaecte die dore mit stenen 3) ende besloot 
hem daer in, dat daer nyemant tot hem en mocht comen .... . ........ . 

Daer laghen oec dicke 4) vele menschen vor sine celle die sine benedixie 
begheerden ende die hoorden den groten strijt den hij dic mit den duvelen 

1) H. Detzel. Ohristliche Ikonographie. Bnd 11. Freiburg im Breisgau 1896, 
blz. 85. Zie voor de bron van deze legende Morawski, blz. 131. J. Braun (Tracht 
und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943, kol. 90) beschouwt 
het boek echter als "das Buch der Ordenssatzungen". In het Vaderboek en de Gulden 
Legende wordt het niet genoemd. K. Smits (De iconografie van de Nederlandsche 
primitieven. Amsterdam 1933, blz. 202) ziet in Antonius' boek op Jeroens altaarstuk 
te Lissabon eenvoudig een brevier. 

2) Morawski, blz. 167 vlg. 
3) sloot de toegang af met stenen 
4) dikwijls 
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hadde ende spraken 1) dan tot hem: "Anthoni wat hebstu hier in onse 
ghewelt ende heerlicheit 2) te doen? Wi hebben die woestenie tot hier 
toe in onse gewelt 3) ghehadt. Du en moechstu 4) onse menichfoudighe 
laghen niet ontlopen. Vaer weder out tot den luden 5)." Dese strijt die 
duerde also langhe mit den duvelen dat die luden meenden dye dat hoor
den, dat daer luden mit ledderen 6) over die muren clommen ende wouden 
hem verdriven 7). 

Een tekst die dichter bij de voorstelling van J eroen staat dan deze 
passage in het Vaderboek, ken ik niet. Indien Bosch in dit boek kennis 
gemaakt heeft met Antonius' verblijf in de ruïne, kan hij daaraan voor 
zijn schilderij de volgende gegevens ontleend hebben: het vervallen slot, 
de heuvel erachter (geïnspireerd door de grote "berch"?), de aanwezig
heid van duivels in mens- en dier-achtige vorm in en bij de ruïne, en de 
ladder waarop een duivel klimt. Aan zijn duivels gaf hij echter een bete
kenis die zij in de tekst niet hebben. 

Bosch schildert de ruïne in bezit genomen door duiveltjes. Twee ver
sperren de heilige de toegang. 

Het ene staat vlak voor hem. Men onderscheidt een manshoofd dat 
als hoed een harnasschijf draagt, d.i. een ronde metalen schijf die o.m. 
bij de zijkanten van de helm, bij de oksels en de ellebogen het harnas 
verstevigde 8). Verder twee pootarmen met klauwen die een kort zwaard 
boven het hoofd vasthouden. Het lichaam onder armen en kop is onduide
lijk geworden. Harnasschijf en kort zwaard wijzen er op, dat in dit 
wezentje de vechtlust gehekeld wordt. 

Het tweede staat in de poortopening, die zich achter de zwaard-duivel 
bevindt. Het houdt een voetboog voor zich uit en heeft een pijl in de bek. 
Op zijn dierenkop (van een aap? een knaagdier?) draagt het een metalen 
helm waaraan een slang bevestigd is die zijn tong toont. Het duiveltje 
schuilt half weg achter de muur links van de poort 9). 

Soms werden 15de-eeuwse helmen met metalen slangen versierd 10). 
Misschien heeft Bosch er zo een gezien, of een afbeelding ervan. 

Helm, en pijl en boog wijzen ook hier op de zonde van de vechtlust, 
terwijl de slang met zijn omhooggeheven hals, open bek en duidelijk 

1) nl. de duivels spraken 
2) in ons rijk en gebied 
3) macht 
4) Je kunt 
5) Ga weer weg naar de mensen toe. 
6) ladders 
7) Dit boeck is ghenomet. dat vader boeek. dat in den latijne is ghehieten Vitas 

patrU. Etc. Peter vii os. 1490, viiivo. 
8) Ontc., blz. 29; Tuin, blz. 85, 93, 121 en 174. 
9) Martelares, pI. XVI. 

10) Italiaans voorbeeld: A. Racinet. Le costume historique. Paris 1888. Tome IV, 
AM, nr 3. 
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zichtbare tong wel een zinnebeeld van venijnige aanvalslust zal zijn. 
De pogingen van de twee gewapende duiveltjes om de heilige buiten 

zijn woning te houden, lijken overbodig, omdat Antonius geheel opgaat in 
zijn lectuur en niet de minste begeerte heeft om de ruïne in te gaan. 

Door een vensterachtige opening in de muur links van de poort ziet 
men het hoofd van een vrouw met zwarte kap. Men moet aannemen, 
dat zij zit of staat op een soort terras in de ruïne. Op deze verhevenheid 
bevindt zich ook een pikzwarte poel (regenwater dat zich daar verzameld 
heeft~), waaruit een ladder oprijst die tegen de binnenkant van de muur 
van de ruïne geplaatst is. Een man-duivel met rode muts bestijgt hem 1). 
Een zwarte insect-duivel met lange staart klimt rechts van de ladder 
tegen de muur op. 

De man-duivel probeert bij een gefantaseerde vogel te komen, die 
over een rand van de rotsmuur loopt, waarachter het gesteente verder 
omhoog rijst. Boven op dit stuk staat een tweede gefantaseerde vogel. 
Rechts ervan lokt een man-duivel, van wie de onderste lichaamshelft 
achter de muur schuilgaat, het dier tot zich. De onderste vogel kijkt 
naar een opening in de muur links, waarin een erg onduidelijk geworden 
vrouwachtig duiveltje staat, met een lange mantel aan, en een hoofd
bedekking die twee punten lijkt te hebben. 

In dit tafereel wordt de zonde van de onkuisheid uitgebeeld. De vrouw 
met zwarte kap is een koppelaarster-duivelin 2). In de twee man-duivels 
die contact zoeken met een vogel, worden bordeel bezoekers gehekeld. 
Het werkwoord vogelen betekende in de 15de en 16de eeuw zowel vogels 
vangen als rem veneream exercere 3). De ladder waarlangs een van de 
mannen opklimt, kan het woord trapken in beeld brengen, dat in de 
16de eeuw ook wulps meisje betekende 4). Misschien is het water waarin 
de ladder staat, een vagina-symbool. Dit is het nl. in een 17de-eeuws 
Nederlands volksliedje 5). De zwarte insect-duivel met lange staart duidt 
op geestelijke onreinheid. Insecten kunnen in de Nederlandse taal zinne
beelden van de onkuisheid zijn. Vgl. capelle (16de eeuw) = meretrix; 
motteken (16de eeuw) = liefje; tor (20ste eeuw) = meretrix 6). 

De vrouw-duivelin met lange mantel zou een meretrix-duivelin kunnen 
zijn. Meretrices droegen in Bosch' tijd in de Lage Landen dikwijls een 
hoofddeksel met aan weerskanten een punt 7) . 

1) Een op de ladder klimmende duivel vindt men ook op de rechterluiken van 
de Hooiwagentriptiek en het Tuin der Onkuisheid·drieluik. 

2) Zie voor het koppelaarstertype by Bosch: Ontc., o.a. blz. 40 en 46 (U), en 
Tuin, o.a. blz. 40 en 97 (9). 

3) M W IX, 774. Nog een voorbeeld: E. Soens. Onuitgegeven gedichten van Anna 
Bijna. Leuvenache Bijdragen IV (1900-1902). blz. 305. 

4) Tuin, blz. 117 (4). 
5) Tuin, blz. 51 (8). 
6) Tuin, blz. 48 (2, 3), blz. 40 (1). 
7) ante., blz. 97 (3-13), Tuin, blz. 97 . 
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Links van de ruïne is een ravijn dat met gras en andere groene vegetatie 
begroeid is. Een brug van grijze steen loopt van de muur af naar links en 
overspant een deel van het ravijn. Geheel links is de brug met een kleine 
toren versterkt. 

Een naakte vrouw met witte, ronde hoofddoek kijkt van achter een 
pijler van de brug naar St Antonius. Publieke vrouwen in badstoven 
droegen soms zo 'n hoofdtooi 1). Zij lijkt met de voeten in water te staan. 

Links van haar komt uit moerassig grasland een manskop te voor
schijn met een rode doek als hoofddeksel. De doek doet denken aan de 
hoofdtooi van mannen in een badstoof 2). 

We hebben hier een hekeling van ontucht in badstoven voor ons. Het 
moeras waarin het paar zich bevindt, en waarin de man reeds tot het 
hoofd weggezonken is, moet men wel beschouwen als het moeras van 
het verderf 3). Cats noemde overspel : "Van vuylheyt een moeras" 4). 

Rechts van de meretrix-duivelin zit vóór de pijler van de brug een 
stekelvarken, dat door twee lange gebogen pennen op de kop als een 
diabolisch dier gekarakteriseerd wordt. Een stekelvarken met twee van 
zulke extra sprieten, die hier op een gewei lijken, schilderde Bosch ook 
op het rechterluik van de St-Antoniustemptatie te Lissabon 5). Op beide 
plaatsen hebben de uitsteeksels phallische betekenis 6). 

Bosch heeft wel meer van dieren duiveltjes gemaakt door ze twee 
hoornachtige sprieten op de kop te planten. Hij gaf ze bijv. aan de kikvors 
bij Jacobus de Oude op de achterkant van een der zijluiken van het 
Laatste Oordeel te Wenen 7). De aanwezigheid van dit duiveltje wijst op 
gevaren die een pelgrim bedreigen. 

Phallische betekenis hebben de twee sprieten bij het, niet als een duivel 
bedoelde konijntje in Bosch' Tuin der Onkuisheid 8). Misschien heeft het 
tweetal op de kop van het stekelvarken in het Paradijs dat bij de Tuin 
behoort, ook een geslachtelijke functie, maar dan is deze in gunstige zin 
op te vatten 9). 

Is Bosch bij het motief van de twee sprieten niet alleen door de tradi
tionele hoorntjes van de duivel beïnvloed, maar ook door 16de-eeuwse 

1) Onte., afb. 90; Tuin, afb. XXXVII. 
2) Tuin, afb. XXXVII, vgl. afb. XXIII: man in verjongingsbron. 
3) Op het linkerluik van Bosch' Laatste Oordeel in de Gemäldegalerie te Wenen, 

signaleerde ik eveneens de combinatie van hoofd dat boven de grond uitsteekt 
(hier van een copulatrix) en meretrix die recht op staat (hier in de holte van een 
rots). Zie Tuin, blz. 40. 

4) Alle de wercken van den Heere J. Cats. Amsterdam en 's-Gravenhage 1726. 
Deel I, 187, a. 

5) Onte., afb. 11; blz. 108. Duidelijke rep.: Baldass und Heinz, nr 93. 
6) Zie ook Tuin, blz. 55. 
7) Rep.: Baldass und Heinz, nr 45, in linker benedenhoek. 
8) Tuin, blz. 59. 
9) Tuin, blz. 26, 28 en 34. 
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diernamen die met "horen" beginnen en een venijnig dier aanduiden: 
horen-bie (d.i. horzel), horen-slanghe, horen-toren (d.i. wesp) I)? 

Op het grasveld vóór de meretrix-duivelin steekt een jongen zijn 
ontbloot achterwerk naar St Antonius uit. Hij is een paederast-duivel. 
Men kan het figuurtje vergelijken met twee mannen op het middenpaneel 
van het Tuin der Onkuisheid-drieluik 2), en een duiveltje op het midden
paneel van de St-Antoniustemptatie te Lissabon 3), die dezelfde handeling 
verrichten. Men denke hier aan een passage in Bredero's Moortje : "Hy 
stack zyn aftereynt uyt, of hy borghen wouw" 4). 

Meer naar voren loopt een grijze vis op lange, zwarte poten en met 
geopende bek in de richting van de heilige. Ook dit is een onkuisheids
kwelling. De vis was nl. in de Nederlandse taal een bekend phallisch 
symbool 5). Een duivel in de vorm van een vis met lange benen schilderde 
Bosch ook op het middenpaneel van het Hooiwagendrieluik 6). 

Wij zien dus dat in de duivels die Antonius door hun aanwezigheid 
trachten te kwellen, onkuisheid en vechtlust gehekeld worden. Bosch 
combineert deze zonden dikwijls, waarbij hij onder de laatste soms 
"vechtlust" in erotische zin verstaat 7). Op het linkerluik kunnen de 
duiveltjes met het zwaard en de boog dus ook onkuise betekenis 
hebben. 

St Antonius trekt zich niets van de aanwezigheid der gedrochten aan, 
d.w.z. Bosch geeft de heilige hier als iemand die niet door onkuise lusten 
getempteerd wordt. Dat de duivels in hoofdzaak van onkuise aard zijn, 
vindt wel zijn oorzaak in het feit dat het Vaderboek sterk de nadruk legt 
op (mislukte) pogingen van duivels om Antonius tot onkuisheid te ver
leiden. Zij beginnen er reeds mee voor hij zich in de eenzaamheid terug
trekt (VIIro) en nog in hoge ouderdom moet hij de bekoring van een 
duivelse koningin ondergaan (XXVO). 

Achter de brug strekt het ravijn zich nog verder uit. Aan het einde 
ervan rijst een wand steil omhoog. Deze groeit naar rechts uit tot een 
heuvel, waartegen de bovenste rand van de ruïne flauw afsteekt. 

1) Zie woordenboek van Kiliaen (1599) . Vermeldenswaard is ook, dat in Een 
notabel boee gheheten Cyrill'u8 Parabolen (Delft 1481), fol. 33vo , hoernen van een dier 
in pejoratieve zin gebruikt worden. Evenals staarten zijn zij daar een kenmerk van 
de "dierlijkheid": "die beestelicheit wort [best] bekent bi hoernen of bi sterten" 
(C. M. Lelij. De Parabelen van Cyrillu8. Amsterdam 1930, blz, 54). 

2) Tuin, blz. 59 en 60. 
3) Onte., blz. 102. 
4) F. A, Stoett. G. A. Brederoo's Moortje. Zutphen 1931, blz. 226, aantekening 

2937. Borghen = brood borgen, in onkuise zin. Toespeling op het peccatum contra 
naturam. 

5) Onte., blz. 35 (65); Tuin, blz. 106 (6). 
6) Rep.: Baldass und Heinz, nr 32. 
7) Onte., blz . 65 (19 en 20) en Tuin, blz. 84. Aldaar ook vele voorbeelden ontleend 

aan de Nederlandse taal van Bosch' tijd. 
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Het gehele hiervóór beschreven gedeelte van het linkerluik is door 
Bosch aangebracht over een oudere schildering die ook van zijn hand is. 

Op de infra-rood foto kan men van het oorspronkelijke alleen een 
grote schenkerfiguur onderscheiden. 

Over zijn hoofd is later het bovenste stuk van de muur van de ruïne 
geschilderd. De ruïnerand die links naar de grond afloopt, volgt ongeveer 
de ruglijn van zijn mantel. En over zijn samengevoegde handen is het 
stuk muur gepenseeld dat zich juist boven de ingang tot de ruïne bevindt. 

De stichter is knielend afgebeeld. De onderste rand van zijn kleed ligt 
iets boven de bovenste rand van het muurtje en beslaat bijna de volle 
breedte van het paneel. Geheel links komt een geschoende voet van onder 
de mantel te voorschijn. 

De houding van de man lijkt op die van een schenker op het linkerluik 
van Bosch' Aanbidding der Drie Koningen in het Prado 1). 

Waar het grijs-witte muurtje overheengeschilderd is, valt niet uit te 
maken. Evenmin kan men waarnemen wat zich links en rechts van de 
schenker bevond. Links en rechts is niet veel ruimte, zodat het mogelijk 
is, dat, evenals bij de stichter op de Aanbidding, een egaal gekleurde 
achtergrond gekozen was. 

Het tafereel met de brandende stad en de vluchtende mensen lijkt 
tot de oorspronkelijke schildering te behoren. Waarschijnlijk heeft een 
heuvel, aangebracht achter het hoofd van de schenker, de bovenste 
scène gescheiden gehouden van schenker met omgeving. Deze heuvel 
kan ongeveer dezelfde vorm gehad hebben als die welke thans achter 
het bovenstuk van de ruïne zichtbaar is. Neemt men dit aan, dan is het 
waarschijnlijk dat de stichter afgebeeld is in een landschap, dat zich van 
de voet van de heuvel uitstrekte tot voorbij het op de grond liggende deel 
van de mantel, misschien zelfs tot onderaan het paneel. Wellicht in een 
graslandschap, dat zich aansloot bij de heuvel, die, zoals hij dit op de 
overschildering is, met gras begroeid kan zijn geweest. Ook de schenker 
op de Aanbidding ligt geknield in een grasveld. De kleur vanhet gras zal 
veel donkerder gegeven zijn dan op de Aanbidding, om te harmoniëren 
met de donkere kleuren van de bovenste scène en het middenpaneel. 

Was er bij de knieën van de schenker (ongeveer waar op de overschil
dering het duiveltje met het korte zwaard staat) een familiewapen afge
beeld? 

Achter de heuvel en de ravijnwand krijgt men het tweede gedeelte 
van het linkerluik. 

Hier woeden branden in een stad en vluchten mensen weg voor het 
geweld van de vlammen. Dit gedeelte moet vroeger heel mooi zijn geweest. 
Zelfs nu nog kan men de fijne lichteffecten van de vuren bewonderen. 

Het tafereel is, met uitzondering van twee gefantaseerde torens bij de 

1) Rep.: Baldass und Heinz, nr 102 en 103. 
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stadspoort, bijzonder natuurgetrouw weergegeven. Als men deze torens 
wegdenkt, krijgt men de aangrijpende schilderij van een Nederlandse 
stad, die in het holst van de nacht door branden dreigt verwoest te wor
den, en waaruit burgers wegvluchten met wat ze nog van hun bezittingen 
hebben kunnen redden. 

Ook op het linkerluik van de Kluizenaarstriptiek te Venetië en op 
het middenpaneel van de St-Antoniustemptatie te Lissabon heeft Jeroen 
meesterlijk een brand geschilderd 1). Daar teisteren de vlammen respek
tievelijk een Nederlands kerkje en huis (kapel en woning van Antonius 1) 

en een Nederlands dorp, hier een stad. 
Jeroen zal dergelijke tonelen wel zelf gezien hebben. Misschien heeft 

hij in de brandende stad nog een jeugdherinnering verwerkt. 13 juni 
1463 vernietigde nI. een enorme brand in 's-Hertogenbosch ruim 4000 
huizen, waaronder het stadhuis 2). 

Dit tweede gedeelte van de linkervleugel was er reeds voordat de 
schenker met zijn aan ons onbekende entourage door een St-Antonius
temptatie vervangen werd. 

Dat op een luik dat St Antonius vereert, een grote stadsbrand als 
achtergrond kon blijven fungeren, valt te verklaren uit het feit dat men 
de heilige aanriep tegen brandgevaar 3). 

Wat precies ziet men op dit gedeelte, dat een voorloper is van branden 
van Aart van der Neer? 

Achter de ravijnwand is een stukje van de gracht die de stad omgeeft. 
Mannen en vrouwen, beladen met vooral beddegoed en kleren, lopen 
over een stenen brug. Over de leuning zijn bezittingen van al te haastige 
vluchtelingen in het water gevallen (een laken is op de rand blijven 
hangen). Een man met een grote kruik in de rechterhand probeert bij de 
gracht te komen, misschien om nog iets te redden. 

Op en bij de andere leuning hebben twee mannen twee kruiken, een 
beddelaken en een rood kledingstuk gedeponeerd. Zij rusten waarschijn
lijk uit. 

Meer naar rechts staat keukengerei op het pad dat langs een bosje 
loopt. Daar begeeft zich een vrouw, met een pot in de handen, naar de 
bomen, kennelijk om even te rusten. Een man die beddegoed en een mand 
draagt, volgt haar. 

Achter het bosje is een laag heuveltje waarop een houten kruis staat. 
Daarachter moet men zich een stuk van de stadsgracht denken. Een 
houten kruis in een landschap van Bosch dient m.i . als herkenningsteken 
voor reizigers; soms ook, als het bij een afgrond staat, als een waar-

1) Onte., blz. 104. Rep.: Baldass und Heinz, nr 76 en 95. 
2) Aelbertus Cuperinus, Die chronicke vander vermaerder ende vromer stadt van 

Tsertogenbosch, in: C. R . Hermans. Verzameling van Kronyken betrekkeli;'k de Stad 
en Meyeri;' van 's Hertogenbosch. Eerste deel. 's Hertogenbosch 1846, blz. 60. Cuperinus 
deelt echter niet m ee of de brand 's nachts of overdag plaats vond. 

3) Ontc., blz. 104 (29). 
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schuwingsbord 1). Het kruis bij de ingang van de stad lijkt mij daaren
tegen een zinnebeeld van marktvrede en marktvrijheid. In de middel
eeuwen plaatste men nl. als er in een Nederlandse stad markt gehouden 
werd, wel bij de poort een kruis, ten teken dat allen vrij binnen mochten 
komen. Was de markt afgelopen, dan werd het weggenomen, en moesten 
zij, op wie het gerecht vat had, de stad weer verlaten 2). Bosch heeft 
door het kruis misschien aangeduid, dat de brand voor de stad, nu er 
markt gehouden wordt, nog een grotere ramp betekent dan anders. 

De mensen op de brug komen uit een stadspoort welke bekroond wordt 
door een toren die zich naar onderen toe verbreedt. Hij lijkt op de bovenste 
helft van een torentype dat van onderen de vorm van een kalebas heeft, 
en waarvan men op het rechterluik een duidelijk voorbeeld vindt 3). De 
kalebasvorm was voor Bosch een kenmerk van architectuur uit het zuid
oosten 4). Hij komt bij hem voor op schilderijen waarvan het verhaal zich 
in Palestina en Egypte afspeelt 5). 

Achter de stadspoort verheft zich een gebouw met een torentype dat 
eveneens on-Nederlands is, maar niet gedeeltelijk de vorm van een kale
bas heeft. De top laat denken aan spitsen van stupa's in Thibet, China, 
Siam en Ceylon 6). Soms hebben deze stupa's ook vormen welke aan die 
van een kalebas herinneren. 

Het is goed mogelijk, dat Jeroen afbeeldingen van bouwwerken uit 
het oosten gezien heeft en daaraan de kalebasvorm en sommige eigen
aardige torenspitsen ontleend heeft 7). 

Afgezien van de twee bizarre torens, biedt de stad een geheel Neder
landse aanblik. Het is duidelijk dat Bosch een Nederlands stadsbeeld 
voor ogen heeft gehad, dat hij exotisch heeft willen maken door het aan
brengen van twee torens die voor hem kenmerken van het zuiden droegen. 

We mogen blij zijn dat Bosch nog niet meer is gaan fantaseren. Immers 
juist van de natuurgetrouwheid van het stadsbeeld gaat een grote beko
ring uit. 

Rechts van de poort hangt gered linnengoed over een stuk van de 
stadsmuur. Een vrouw staat erbij. Daarachter is een plein, waaraan men 

1) Martelares, blz. 37 . 
2) M W lIl, 2155. 
3) Martelares, blz. 39. 
4) Onte. , blz. 99. 
» Onte. blz. 99. Martelares, blz. 39 en 45. 
6) Afbeeldingen van dergelijke stupa's in: L. de Beylié. L'Archi tecture Hindoue 

en extrême-Orient. Paris 1907, afb. 162, 163 en 332; E. Boerschmann. Die Baukunst 
und religiöse Kultur der Chinesen. Band lIl. Berlin und Leipzig 1931, afb. 410 en 
475; V. Sfs und J. Vanis. Der Weg nach Lhasa. Bilder aus Tibet. Prag 1956, afb. 184. 
Zie Martelares, pI. XVII. 

7) Zie ook de spitsen op het rechterluik van de triptiek: Martelares, blz. 39. 
Vergelijk blz. 45. August Vermeylen (Hieronymus Bosch. Amsterdam z.j ., blz. 29) 
zag herinneringen aan stupa's in sommige gebouwen op de achtergrond van Bosch' 
Aanbidding der Drie Koningen in het Prado. Zie voor mogelijke invloeden van 
Aziatische kunstwerken of afbeeldingen ervan op Bosch: Uitweiding 1. 
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huizen met punt- en tuitgevels en een woning met een trapgevel onder
scheidt. 

De muur heeft, meer naar rechts, een huisachtige en een torenachtige 
versterking. De eerste lijkt een soort wachthuis en de tweede een muur
toren te zijn. Ook bij de gewezen Weertpoort te Utrecht bevond zich 
een wachthuis 1). 

Achter dit gedeelte staan enige huizen die aan het plein grenzen, in 
brand. Bewoners proberen met behulp van ladders hun bezittingen te 
redden. 

Voor de huizen aan de overkant van het plein ligt iemand op de grond 
(een lijk?) en loopt een ander weg. Achter deze huizen rijst een kerk met 
spitse toren op. Links van dit gebedenhuis zijn andere gebouwen en 
daarachter woedt een tweede brand. Die aan het plein is echter het 
hevigst. De vuurgloed dáár verlicht de huizen en de lucht bijzonder 
schilderachtig. 

I) C. H. Peters. De N ederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon· en handels
plaats. Leiden z.j., afb. 68. 



HET MIDDENPANEEL 

ST JULIA 

Het middenpaneel vertoont een vrouwelijke heilige, die met touwen 
aan een kruis bevestigd is. Alle schrijvers over dit schilderij zien in haar 
St Julia, behalve GessIer, die haar voor St Wilgefortis houdt. Geen van 
allen heeft echter ooit de voorstellingen op het middenpaneel uitvoerig 
besproken. 

Van de werken die ik over de levensgeschiedenis van St Julia raad
pleegde 1), verschaft de Acta Sanctorum de meeste gegevens 2). Men 
drukt daar de tekst af van het M anuscriptum Florentinum en voegt er 
bijzonderheden aan toe uit het Manuscriptum Bodecense en het Breviarium 
M onachorum Brixiensium. 

De inhoud van de vita is aldus: 
De christin Julia woonde te Carthago. Toen deze stad door vijanden 

veroverd werd 3), maakte men haar tot slavin. Later kwam zij in de 
dienst van de heidense koopman Eusebius, die een Syrisch burger was. 
Zij diende hem getrouwen bleef het Christelijk geloof belijden. 

Eens nam de koopman haar mee op een handelsreis naar Gallië. Onder
weg deed zijn schip Caput Corsicae aan, de noordelijke punt van het 
eiland Corsica. Daar ging Eusebius aan land en nam met de heidense 
bewoners van een aldaar gelegen stad deel aan een feest ter ere van hun 
goden. 

Toen Felix Saxo, de praefectus van het eiland, hoorde dat Julia niet 
aan het feest wilde deelnemen, en in het schip gebleven was, trachtte hij 
haar in handen te krijgen om haar te dwingen aan de goden eerbied te 
betonen. Hij bood Eusebius vier van zijn beste slavinnen aan in ruil 
voor haar. De koopman weigerde echter, omdat hij haar als mens hoog
schatte. 

Daarna nodigde Felix hem uit tot een maaltijd en maakte hem dronken. 
Toen hij ingeslapen was, liet de prefect J ulia uit het schip halen en voor 
zich brengen. Hij bood haar de vrijheid aan indien zij aan de goden wilde 
offeren. Na haar weigering liet hij haar mishandelen (met de hand tegen 
de wang slaan, bij de haren trekken, en geselen 4)), en vervolgens kruisigen. 

Over deze kruisiging leest men in het M anuscriptum Florentinum: 

1) Dank wordt hier gebracht aan Dr A. H. R. E. Paap, hoogleraar in klassieke 
talen aan de universiteit van Kaapstad, voor zijn hulp bij het verklaren van som
mige passages in Latijnse teksten. 

2) Acta Sanctorum. Maii, Tomus Quintus. Parisiis et Romae 1866, blz. 168 vlgg. 
3) Volgens de aantekeningen in de Acta, door de Vandalen in 439 of door de 

Perzen in 625. 
4) Volgens het Breviarium Monachorum Brix1·ens1:um werden ook haar lede

maten uiteengerukt cn haar borsten afgesneden. 
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"statim jussit Sanctam Christi famulam in patibulo crucis imponi: 
et expergefacto Eusebio ibidem pertulit certamina vixtrix ultima. Cumque 
laxasset [corporis] claustra, sepulcri subjecta meritis, ex ore eius columba 
rapido petüt astra volatu. 

Ibidem in thalamo crucis dotalia sua plena fide confessionis recitavit, 
et sanguinis sui effusione subscripsit adstantibus Angelis". 

D.i.: "terstond beval hij dat de Heilige dienares van Christus aan het 
dwarshout van het kruis bevestigd (letterlijk: geplaatst) werd: en nadat 
Eusebius ontwaakt was, heeft zij daar ter plaatse (d.i. aan het kruis) 
zegevierend de laatste strijd volstreden. En toen zij, onderworpen aan de 
beloning van het graf (d.i. de dood), de banden [van het lichaam] los
gemaakt had, heeft uit haar mond een duif in snelle vlucht de sterren 
trachten te bereiken. 

Daar heeft zij op het huwelijksbed dat het kruis voor haar was, haar 
bruidsverklaring voorgelezen, vol vertrouwen in haar geloofsbelijdenis, 
en zij heeft ze ondertekend door het storten van haar bloed, terwijl de 
Engelen haar terzijde stonden." 

Deze engelen vertelden de marteldood aan monniken die op het eiland 
Margarita, ook genoemd Gorgona, woonden, een eilandje op een afstand 
van ongeveer 35 K.M. van de Italiaanse kust ter hoogte van Livorno 
gelegen. 

Het Manuscriptum Bodecense noemt de duif niet, maar vertelt nadat 
de heidenen J ulia gekruisigd hadden: 

"Cumque tantum scelus peregissent, territi mox de Angelorum prae
sentia, omnes aufugerunt, eamque solam reliquerunt: quam tarnen 
Christus solam non reliquit, sed custodiam ei sanctorum Angelorum 
deputavit, quorum etiam ministerio nuntiatum est ad sanctorum Mona
chorum congregationem qui erant in vicino." 

D.i.: "En toen ze zo'n groot misdrijf begaan hadden, zijn ze daarna, 
geschrokken van de aanwezigheid der Engelen, allen weggevlucht, en 
haar lieten ze alleen achter: maar Christus liet haar niet alleen, doch 
verleende aan haar de bewaking door de heilige Engelen, door wier hulp 
dit ook geboodschapt is aan de gemeenschap der heilige monniken die in 
de buurt waren." 

Keren wij tot het Manuscriptum Florentinum terug. 
Daar wordt van deze monniken gezegd: 
"Qui confestim navim conscenderunt, et levantes vela, praestante si bi 

vento solatium, subito pervenerunt in Capite-Corsicae: et requirentes ita 
invenerunt, sicut eis ab Angelis fuerat revelatum. Qui cum omni reverentia 
deponentes corpus sanctae Martyris de cruce, posuerunt eam in navi; et 
levantes vela navigabant sub omni celeritate, regredientes praestante 
si bi contrario vento." 

D.i.: "En zij zijn onmiddellijk scheep gegaan en de zeilen bijzettend 
kwamen zij, terwijl de wind hun bijstand verleende, in een minimum van 
tijd op de Punt van Corsica aan: en toen zij navraag deden, vonden zij 
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het zó als hun door de Engelen was geopenbaard. En met alle eerbied het 
lichaam van de heilige Martelares van het kruis nemend, plaatsten ze 
haar in het schip; en de zeilen bij zettend voeren ze in alle snelheid terug, 
hoewel de wind uit de tegenovergestelde richting kwam." 

De monniken plaatsten het lijk in een graftombe op hun eiland. 
Volgens het Breviarium M onachorum Brixiensium liet Ansa, de gemalin 

van Desiderius, koning der Longobarden, het gebeente van St Julia van 
Margarita (Gorgona) overbrengen naar een klooster te Brixia (Brescia) 
in Italië. Volgens de aantekeningen in de Acta vond dit plaats in 763. 

22 mei is de feestdag van St Julia. Zij wordt in het bijzonder vereerd 
in de Italiaanse steden Brescia, Livorno en Bergamo, en op het eiland 
Corsica. 

Wat zeggen vroegere schrijvers (afgezien van Gessier) over de betekenis 
van het middenpaneel1 

Zanetti (1771) noemt de voorstelling: "la crocefissione d'un Santo 0 

Santa martire". Ook Von Frimmel geeft, als hij in 1895 het schilderij 
vermeldt, aan de heilige nog geen naam 1), maar in 1899 heeft hij het 
over "das Martyrium der heil. Julia" 2), wel in navolging van Dollmayr, 
die in 1898 schrijft dat Bosch het moment weergeeft, "wie sie (d.i. Julia) 
am Kreuze ihre Seele aushaucht und wie der Kaufmann Eusebius, dem 
sie als Sclavin diente, aus dem Rausch erwacht, in den ihn der Statthalter 
Felix versetzte urn dem armen Opfer seinen Beschützer zu rauben. Scheu 
und bestürzt drängt sich das Volk urn das Marterholz und nur der Statt
halter und se me Leute bewahren ihre feste Ruhe, zucken die Achseln 
oder halten der Jungfrau ihre Hartnäckigkeit vor" 3). 

Cohen (1910) 4), Lafond (1914) 5), Friedländer (1934) 6) en Vermeylen 
(ca 1939) 7) zeggen niet veel meer dan dat het om het martelaarschap van 
St J ulia gaat. 

Tolnay (1937) ziet evenals Dollmayr in de bezwijmde man Eusebius, 
"protecteur païen de Julie", en verklaart verder : "Ie pélican et Ie hibou 
qui décorent sa culotte et son manteau feraient allusion à sa double 
caractère": de vogel waarin Tolnay ten onrechte een pelikaan ziet, zou 
een symbool van Christus zijn en de uil een zinnebeeld van het heidendom. 

1) Th. von Frimmel. Die neu geordneten Niederländer in der Wiener Galerie. 
Kunstchronik. Wochenschrijt jür Kunst und Kunstgewerbe. N. F. VII (1895/96), 
kol. 65 vlgg. 

2) Th. von Frimmel. Geschichte der W iener Gemäldesammlungen. Leipzig 1899, 
blz. 462. 

3) H. Dollmayr. H. Bosch und die Darstellung der vier letzten Dinge. Jahrbuch 
der kunsthistvrischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Wien. XIX (1898), 
blz. 289 vlg. 

4) W. Cohen. Hieronymus Bosch. In: Thieme-Becker IV (1910), blz. 389. 
5) Lafond, blz. 65. 
6) Friedländer V, blz. 151 (nr 99). 
7) A. Vermeylen. Hieronymus Bosch. Amsterdam z.j. (ca 1939), blz. 23. 
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De twee mannen rechts van het kruis zijn volgens hem "Ie gouverneur 
et son conseillier, notables pleins de bière", dus Felix Saxo en een raads
man 1). 

Baldass (1943) 2) en Baldass und Heinz (1959) 3) herhalen de opvat
tingen van Tolnay, laten echter weg dat Felix Saxo en diens begeleider 
vol bier zijn. 

Combe (1946 en 1957) 4) en Benesch (1957) 5) brengen niets nieuws. 
Geen der genoemde schrijvers heeft zich dus uitvoerig met het midden

paneel beziggehouden. In wat nu volgt, wordt het in details beschreven, 
waarbij nagegaan zal worden in hoeverre men het voorgestelde in ver
band kan brengen met het leven van St J ulia. 

De heilige is bij de polsen en voeten met touwen aan het kruis vast
gebonden. Zij staat waarschijnlijk op een plankje dat aan het hout be
vestigd is, een zogenaamd suppedaneum 6). De knieën zijn iets gebogen. 
Het lange onderkleed valt over de voeten. Het touw gaat daar over het 
kleed heen, wat misschien ontleend is aan het gebruik om bij vrouwen die 
opgehangen werden, de rokken bij elkaar te binden 7). 

Op de lange, bruine haren draagt zij een gouden kroon. 
Op het grijsgroene onderkleed zijn witte, plantaardige patronen gebor

duurd. Het heel lange bovenkleed is rood. Om het middel is een lange, 
blauwgroene band geknoopt, met aan de uiteinden een gouden zoom. 
Op de grote, gouden broche die deze band versiert, is geen voorstelling 
afgebeeld. 

De kostbare kleding past nog wel bij een slavin die door haar heer 
op heel hoge prijs gesteld werd, maar de kroon lijkt op het eerste gezicht 
vreemd. In Middelnederlandse versies van het Martyrologium U suardi 
leest men echter onder 22 mei over St Julia: "In corsyken sunte iulien 
der heiligher ioncfrouwen dach die mitter pinen des cruces ghecroent 
wert" 8). De kroon op het schilderij kan dus een symbool zijn van de 
glorie die de marteldood aan het kruis haar geeft. 

Rechts op de voorgrond staat een man in wie men, met Dollmayr, 
Felix Saxo zou kunnen zien. 

1) Tolnay, blz. 38 vlg. en 70. 
2) Baldass, blz. 242. 
3) Baldass und Heinz, blz. 42 en 237. 
4) Combe (1946), blz. 29 en 87; Combe (1957), blz. 33 en 88. 
5) O. Benesch. H ieronymus Bosch and the thinking of the late middle ages. Konst

historisk Tidskrift XXVI (1957), I, blz. 120. 
6) Op een muurschildering van de gekruisigde Wilgefortis (± 1450) in de Nikolai

kirche te Rostock ziet men zo'n plankje: Schnürer und Ritz, afb. 19. 
7) Tuin, blz. 112. 
8) Hs. 273 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, fol. 

35vo• In Hs. 274 (fol. 68ro ) en 275 (fol. 57ro) is de tekst bijna hetzelfde. Het laatste 
manuscript dateert uit 1474. Hartelijk dank aan Dr G. 1. Lieftinck voor het opzoeken 
en overschrijven der passages. 
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Een paar onderdelen van zijn kleding heeft Bosch ontleend aan de 
mode van de eerste helft der 15de eeuw: de lange, groene lamfer, die 
van de groen-bruine muts afhangt, om de rechter arm geslagen is, en 
eindigt in een breder stuk, dat met opstiksels en plooitjes versierd is, 
komt ook voor op bv. een kopergravure van de Meester der Speelkaar
ten 1) ; de losse, smalle, rode stroken stof die als een soort rok om de benen 
hangen, kunnen ontleend zijn aan de smalle, losse stroken die bij edelen 
soms het onderstuk van de mantel vormen 2), en de zakrnouwen waaruit 
de armen steken, werden omstreeks 1450 door mannen uit de hogere 
standen gedragen 3). Jeroen heeft aan de laatste een bizarre verfraaiing 
gegeven door ze met een doorschijnende sluier met elkaar te verbinden. 

Ook de schoenen met hun onderstuk (trip geheten) van dik leer of 
van hout en een smal uitsteeksel van voren, zijn "ouderwets" 4). 

De witte zakrnouwen zijn bevestigd aan een kort, wit, geschubd over
kleed met zwarte schouderbedekking. 

Op de middelste strook van e~n bijzonder brede gordel is een voor
stelling aangebracht: een aap valt met een speer een beer aan 5). 

Dit motief wordt in Janson's boek Apes and ape Zore in the middZe 
ages and the renaissance niet behandeld. Wel wijst hij op 15de-eeuwse 
voorstellingen van aap en beer, waarbij de eerste de vrouwen de tweede 
de man voorstelt in een sexuele verhouding 6). 

M.i. is de voorstelling op de gordel van de heiden een bespotting van 
de kuisheid van de heilige. Zij wordt als een aap voorgesteld, die een 
beer (d.i. "de man") vijandig bejegent. De Mss. Florentinum en Bodecense 
zinspelen op de kuisheid van St Julia in de woorden: "ardescebat (d.i. 
zij ontbrandde, ontvlamde) liliis castitatis, wat hoogstwaarschijnlijk ver
anderd moet worden in: albescebat liliis castitatis, d.i. zij werd bleek 
door de leliën van de kuisheid" 7). 

Felix Saxo maakt met de rechterhand een gebaar in de richting van 
de martelares, en wijst met een vinger van de linker op de voorstelling 
van aap en beer. 

1) Max von Boehn. Die Mode. Menschen und Moden im Mittelalter. München 
1925, blz. 126. 

2) Bijv. P. Post. l!Jin verschollenes Jagdbild Jan van Eycks. Jahrbuch der preussi
schen Kunstsammlungen LIl (1931), blz. 130; F. Gorissen. Jan Maelwael und die 
Brüder Limburg. Eine Nimweger Künstlerfamilie um die Wende des 14. Jhs. Bijdragen 
en mededelingen der Vereniging "Gelre". Deel LIV (1954), afb. 3. 

3) Ontc., blz. 54 (37). Onte., afb. 60. 
4) Zie P. Post. Das Kostüm und die ritterliche Kriegstracht im deutschen M ittel

alter von 1000-1500. Berlin 1928-1939, 106 g, nr 20; J. H. von Hefner-Alteneck. 
Trachten des christlichen Mittelalters. Zweite Abtheilung. Frankfurt a. M.-Darm
stadt. 1840-1854. Il, blz. 195; afb. 174, D. 

5) Martelares, pI. XXI. 
6) H. W. Janson. Apes and ape lore in the middle ages and the renaissance. London 

1952, blz. 262 vlgg. 
7) Vergelijk de woorden die er aan voorafgaan: "pallebat violis abstinentiae", 

d.i. zij was bleek door de viooltjes van de onthouding (nI. van voedsel). 
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Aan zijn rechterhand staat een man, die aan zijn rechterzijde een lang, 
gebogen zwaard en een klein, rond schildje, een zogenaamd vuist schild 
draagt. Deze combinatie van miniatuur beukelaartje en gebogen zwaard 
treft men ook aan op een Bosch-achtige, maar niet eigenhandige Aan
bidding der Drie Koningen in het Metropolitan Museum of Art te N ew 
York 1), en op een Kruisdraging in het museum te Boedapest. Dit laatste 
schilderij lijkt uit de tweede helft van de 16de eeuw te dateren en is 
gemaakt naar een Nederlandse voorstelling uit de eerste helft van de 
15de 2). Bosch beschouwde deze wapens waarschijnlijk als typisch voor 
het zuiden van Europa en het nabije oosten. 

Uit het lange zwaard mag men misschien opmaken dat Bosch met dit 
personage de hoofdbeul bedoelt. 

De man draagt een met goud geborduurde schouderbedekking over een 
rood en paarsbruin kleed. De zwarte hoed waarvan een doorzichtige 
sluier afhangt, is wederom ontleend aan de kleding van aanzienlijken uit 
de eerste helft van de 15de eeuw 3). Dit is ook het geval met de lamfer 
die van de mouw afhangt 4). 

Hij kijkt in de richting van de toeschouwer en wijst met de duim van 
de rechterhand naar de grond, met welk gebaar hij te kennen geeft, dat 
de heilige sterven moet. 

Achter het tweetal staan vijf mannen met hoofddeksels op. Zij behoren 
tot het gewone publiek. Eén steekt smalend een vinger uit naar de marte
lares, een ander roept haar fel iets toe, twee lachen spottend. Maar de 
vijfde kijkt peinzend naar beneden. Komt hij tot inkeer? 

Achter dit vijftal staan drie mannen zonder hoofddeksel. Van twee 
ziet men iets van de gelaatsuitdrukking. Deze getuigt van droefheid. 
Zijn het toeschouwers die onder de indruk zijn van het gebeurde? Achter 
hen rijst een rots, met enige vegetatie op de top. 

Links van het kruis ondersteunen twee mannen het bovenlijf van een 
derde, die bezwijmd op de grond zit. Het hoofd hangt achterover en de 
ogen zijn gesloten. Zijn gestrekte benen en voeten sluiten nauw aaneen. 
Bosch past dit motief meer bij zijn sujetten toe, bijv. bij de jonkman 
met de luit op de hooiwagen 5). Hij ontleende het misschien aan taferelen 

1) Rep.: Lotte Brand Philip. Hieronymus Bosch. U.S.A. 1955, nr 1. 
2) Rep.: F. WinkIer. Die Wiener Kreuztragung. Nederlands Kunsthistorisch 

Jaarboek IX (1958), blz. 85. Schildje en zwaard worden gedragen door een ruiter 
die voor Christus rijdt. 

3) Bijv. J. H. von Hefner-Alteneck. Trachten, Kunstwerke und Geräthschaften 
vom frühen M ittelalter bis Ende des achtzehnten J ahrhundert8 nach gleichzeitigen 
Originalen. Zweite Aufiage. Band IV. Frankfurt am Main 1883. PI. 275. 

4) Bijv. Max von Boehn. Die Mode. Menschen und Moden im Mittelalter. Vom 
Untergang der alten Welt bis zur Renaissance. München z.j. (1925), bij blz. 121, 

5) Rep.: Ontc., afb. 66. Zie voor andere voorbeelden (Tuin der Onkuisheid-drie
luik en Laatste Oordeel-drieluik): Tuin, blz. 21 (5). 
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van de minnaar bij zijn lief, zoals zij door de Meester van de Hoven van 
Minne en de Meester van het Huisboek gegeven zijn 1). 

De bezwijmde leunt een beetje tegen het lichaam van een man die 
ook het bewustzijn verloren heeft, en voorover ligt, met het hoofd op de 
rechterarm, en de linker uitgestrekt op de grond. Onder de armen ligt 
een schop, waarvan het blad en een gedeelte van de steel zichtbaar zijn. 
Een tweede steekt in de grond. Ze zijn waarschijnlijk gebruikt om de 
kuil voor het kruis te graven. 

Bekijken we eerstgenoemde bezwijmde en zijn twee helpers een 
ogenblik van meer nabij. 

De bewusteloze, in wie Dollmayr Eusebius ziet, draagt een groen
blauwe schouder bekleding , afgezet met bont; een kort, wit onderkleed 
met grijze band; een roze overkleed; en een donkergroene, nauwsluitende 
broek. 

Op de schouderbedekking is een grote, gouden broche bevestigd 2). 
Er is een vogel op afgebeeld, in staande houding en met boven het lichaam 
uitgespreide vleugels. Voor zijn poten ligt een rode bolvrucht. Zijn snavel 
is dicht bij deze vrucht. Ten onrechte zag Tolnay in het dier een pelikaan. 
Een vogel bij een bolvormig voorwerp, dat soms een rode bolvrucht is, 
gebruikt Bosch dikwijls als een zinnebeeld van de onkuisheid 3). 

De ronde broche met vogel bij bol doet even denken aan Romeinse 
en Renaissance-penningen die een adelaar bij een wereldbol vertonen 4). 
Misschien heeft het zien van dergelijke penningen of afbeeldingen ervan 
Bosch op het idee gebracht zijn geliefd motief op een rond metalen sier
stuk aan te brengen. Het spreekt vanzelf dat Jeroen Renaissance-kunst
werken of afbeeldingen ervan gezien kan hebben. Maar contact met 
Romeins werk, in origineel of natekening, is niet uitgesloten 5). 

Op de rechterbroekspijp is een uil geborduurd, met eronder dorre 
takjes en erboven een banderol en witte stipjes. De banderol vertoont 
geen letters 6). 

Tolnay ziet in deze uil een symbool van het heidendom, maar het is 
zeer de vraag of Bosch de uil ooit in deze betekenis gegeven heeft 7). 
Wel is hij bij hem dikwijls een zinnebeeld van de dwaasheid. 

Opmerkenswaard is, dat op een Doornenkroning die te Valencia hangt 
en een oude kopie van Bosch' Doornenkroning in het Escorial is, op de 

1) Rep.: Onte., afb. 77 en 67. 
2) Martelares, pI. IX. 
3) Tuin, passim; o.a. blz. 55. 
4) Bijv. J. B. A. A. Barthélémy. Nouveau manuel complet de numismatique 

ancienne. Paris 1851, nr 121 (adelaar staat op wereldbol; aan de andere kant de kop 
van Caracalla); G. Habich. Die deutschen Schaumünzen des XVI. Jahrhunderts. 
Band I. Zweite Hälfte. München 1931, fig. 39 (adelaar staat op wereldbol; aan de 
andere kant Maximiliaan I). Zie Martelares, pI. X en XI. 

5) Zie Uitweiding I. 
6) Martelares, pI. XXIII. 
7) Onte., blz. 158 vlgg. 
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mouw van een beulsknecht of soldaat een uil geschilderd is met eronder 
een banderol die de letters S.P.Q.R. draagt, en onder de banderol dorre 
takjes 1). De uil kan hier de dwaasheid voorstellen 2). 

Niet alleen de uil, maar ook de dorre takjes op de schilderijen te Venetië 
en Valencia kunnen zinnebeelden van de dwaasheid zijn 3). 

Zijn banderol en witte stipjes zuiver decoratief op te vatten, of hebben 
ook zij een betekenis? Vermoedelijk het laatste, maar de bedoeling ont
gaat mij. 

Banderollen zonder letters vindt men wel meer op 15de- en begin 
16de-eeuwse voorstellingen. De Meester E.S. bijv. past ze, om decora
tieve redenen, toe bij gewijde en profane onderwerpen 4). Een Keuls 
meester uit het derde kwart van de 15de eeuw schilderde vijf lege bande
rollen op zijn liefdestoverij, dat in het museum te Leipzig hangt en invloed 
van Jan van Eyck vertoont 5). Jeroen zelf bracht er een aan op het mid
denpaneel van het Laatste Oordeel te Wenen bij een duiveltje, dat in zijn 
hoofddoek twee lange vogelveren draagt, en aan zijn zijde een lang mes 
waarvan de punt door de schede steekt. In hem hekelt Bosch m.i. een 
vechtersbaas, die arm blijft door een verkwistend leven te leiden, o.a. 
in herbergen 6). Hij heeft later deze banderol overschilderd. 

De helper rechts ondersteunt het bovenlijf van de bezwijmde met de 
rechterhand, de helper links met de linker. 

Eerstgenoemde draagt een tonsuur en is gekleed in een groene mantel. 
Een dun, bruinrood bandje (een brandend stuk schorteband) hangt 
over de vingers van zijn linkerhand 7). Zo'n brandend bandje werd 
gebruikt om in benauwdheid verlichting te verschaffen of flauw geval
lenen bij te brengen: de reuk werkte prikkelend. Jan Steen en 17de
eeuwse Nederlandse kluchtschrijvers maakten van dit motief gebruik 8). 

1) Rep.: Lafond, bij blz. 11. 
2) Ontc., blz. 160. 
3) Ontc., blz. 11 vlg. Ik voeg hier nog aan toe: het Middelnederlandse rijs (uit

spraak: ries) betekende o.m. dor takje (M W VI, 1396), terwijl het Middelneder
landse ries (soms gespeld rijs, bijv. J. F. J. van Tol, Het boek van Sidrac in de Neder
landen, Amsterdam 1936, blz. 167, nr 271) kon betekenen: dwaas, een dwaas, 
dwaasheid (M W VI, 1371, 1373, 1374). 

4) M. Geisberg. Die Ku.pferstiche des Meisters E. S. Berlin 1924, o.a. Blatt 106: 
liefdetuin ; Blatt 130 en 131: Maria en heiligen. 

5) Duidelijke rep.: L. Behling. Die Pflanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei. 
Weirnar 1957, pI. XC. 

6) De duivel "voert veer", d.i. leeft overdadig (Ontc., blz. 118). Het mes wijst 
op zijn vechtlust, bijv. in herbergen (blz. 14). Dat het door de schede steekt, duidt 
aan dat zijn losbandigheid hem arm maakt (blz. 14). Hij is "lij floos" , d.i. zonder 
levensonderhoud (blz. 41). 

7) Martelares, pI. IX. 
8) C. W. de Groot. Jan Steen. Beeld en woord. Utrecht-Nijmegen 1952, blz. 53. 

G. A. Brederoos Symen sonder Soeticheydt, VB 178, in A. A. van Rijnbach, De Kluchten 
van Gerbrand Adriaensz. Bredero, Amsterdam 1926, blz. 33; op blz. 138 nog meer 
voorbeelden. 
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J. Franssoon bijv. laat in zijn klucht Giert je Wouters, die in 1635 te 
Amsterdam gedrukt werd, een vrouw zeggen: 

"Hebme dan een man, die 'n mensch so de borste strak wat weet 
los te rijghen, 

En houwen ieu 'u verbrant schorteldoeks-banckjen of wat aêrs 
veur de neus, 

Hoe troostelijck is dat!" 1) 

En in de Klucht van de Oneenige-trouw, geschreven door A. Boelens en 
te Amsterdam verschenen in 1648, geeft iemand de volgende raad als 
een vrouw flauwgevallen is: 

"Een schorteldoeckx bant veur haar neus" 2). 
De tweede helper is gehuld in een bruine pij. 

Twee vragen doen zich hier voor: Is de bezwijmde man die twee 
Christelijke geestelijken trachten bij te brengen, wel Eusebius 1 En hoe 
komen deze geeselijken bij de kruisiging van J ulia 1 

Terloops: Dat een eerzame heiden door Bosch met symbolen van 
onkuisheid en dwaasheid uitgebeeld wordt, komt meer voor. Aan de 
heidense Wijzen uit het Oosten gaf de schilder nl. als attributen o.a. 
een vogel die in een bolvrucht pikt en apen die met vogels spelen 3). 
Het eerste is een zinnebeeld van de onkuisheid, het tweede van de dwaas
heid. Het wil niet zeggen dat de mensen zelf onkuis en dwaas zijn, maar 
dat hun godsdienst het is. 

Wat vertellen het Ms. Florentinum en het Ms. Bodecense dat men 
gebruiken kan ter verklaring van ons tafereel1 Het is niet veel. 

Felix Saxo nodigt Eusebius uit tot een maaltijd en maakt hem dronken. 
Als hij zijn roes uitslaapt, laat de prefect Julia uit het schip halen. Zij 
weigert aan de goden te offeren, wordt mishandeld en vervolgens ge
kruisigd. 

In het Ms. Florentinum lezen we: "et expergefacto Eusebio ibidem 
pertulit certamina vixtrix ultima", d.i. "en nadat Eusebius ontwaakt 
was, heeft zij daar ter plaatse (nI. aan het kruis) zegevierend de laatste 
strijd volstreden". Julia stierf dus pas, nadat Eusebius bijgekomen was. 

En in het Ms. Bodecense: "Cumque tantum scelus peregissent, territi 
mox de Angelorum praesentia, omnes aufugerunt ... " Van de monniken 
wordt daar gezegd: "qui erant in vicino", hoewel met "in vicino" hier 
het eiland Margarita bedoeld wordt. 

1) J. van Vloten. Het Nederland8che klucht8pel van de 14e tot de 18e eeuw. 2e druk. 
Tweede Deel. Haarlem z.j., blz. 132. 

2) P . H . van Moerkerken. Het Nederland8che kluchtspel in de 17de eeuw. Deel!. 
Sneek z.j., blz. 255. 

3) Lotte Brand Philip, The Prado Epiphany by Jerome B08ch. The Art Bulletin, 
Dec. 1953, blz. 279. 
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Heeft er een vita bestaan, waarin deze passages in enigszins gewijzigde 
en aangevulde vorm voorkomen, en heeft deze vita Bosch als volgt doen 
denken 1 : 

Eusebius ontwaakt uit zijn roes. Hij zoekt naar Julia en vindt haar 
aan het kruis. Het sterven van de jonge VTOUW maakt op vele toeschouwers 
een diepe indruk. Twee vallen zelfs flauw, van wie Eusebius er één is. 
Monniken "qui erant in vicino" trachten hem bij te brengen. 

Of men in de bezwijmde en ondersteunde man Eusebius wil zien of 
niet, duidelijk is het dat bijna allen links van het kruis diep onder de 
indruk zijn van het sterven van de heilige. "territi ... de Angelorum 
praesentia" zijn ze echter niet, want op het schilderij komen geen engelen 
voor. Ook vluchten de aanwezigen niet weg. 

Achter de vier beschreven personen ziet men drie mannen die van 
ontzetting de handen naar het hoofd gebracht hebben. De één is een 
oude man met een witte baard en een blauwgroene mantel. De ander 
draagt een ronde, platte hoofdtooi met kinband. Een lange, witte doek 
is er over heen gedrapeerd. Zijn kleed is rood, de knieën zijn bloot, en de 
laarzen donker blauwgroen. Op de grote, ronde gesp die zijn leren riem 
versiert, staat geen voorstelling. De derde, wiens gewaad groen is, kijkt 
enigszins starend naar omhoog. 

De houding van de handen bij de eerste en derde persoon doet even 
denken aan die bij twee naast elkaar staande figuren in de Synagoge
groep van de Levensbron, een schilderij van een leerling van Jan van 
Eyck, dat in het Prado hangt 1). 

Achter dit drietal bevinden zich tien mannen van wie in hoofdzaak 
slechts de hoofden of delen ervan te zien zijn. De meest rechtse van deze 
groep wendt zich af van het kruis, diep in gedachten. De anderen staan 
doodstil. De uitdrukking op hun gezichten, voor zover deze zichtbaar 
zijn, getuigt van inkeer. De drie achtersten schuilen in een holle, dorre 
boomstam 2). In een gat van een zijtak zit een vogeltje. Misschien zin
spelen de holle, dorre boom op de nietswaardigheid 3), en het vogeltje in 
het gat op de "onkuisheid" 4) van het heidendom. 

Achter de boomstam is een rots waarop planten, struiken en bomen 
groeien, o.a. een soort bloeiende cactus. Een vogel zit op een tak en een 
ander kruipt tegen de stam van een boom op. 

Deze rots is een pendant van de rots geheel rechts. Zij dienen, evenals 
de holle boom, het lichaam van de martelares en het dwarshout van het 
kruis, als repoussoirs die diepte verlenen aan het landschap dat de achter
grond van het schilderij vormt. 

1) Rep.: Josua Bruyn. Van Eyck problemen. De Leven8bron. Het werk van een 
leerling van Jan van Eyck. Utrecht 1957, nr 2. 

2) Onjuist is Combe's mening dat ze in een rotshol staan: Combe (1957), blz. 88. 
3) Onte., blz. 97. 
4) Tuin, passim; o.a. blz. 27. 
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Een rivier stroomt daar door een in groene kleuren geschilderd laag
land, langs een Nederlands dorpje met een kerktoren en een molen. In 
de verte verheffen zich blauw-groene heuvels. Op één ervan staat een 
massieve, ronde (1) toren. Bij de horizon is de lucht witgrijs. Meer omhoog 
gaat zij over in blauw. 

Heinz acht het mogelijk dat Bosch ook hier een overschildering aan
gebracht heeft: "Der Horizont dürfte höher hinaufgeschoben worden 
sein, der ganze Streifen von Landschaft, der über der Stadt des Hinter
grundes erscheint, ist wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit zugefügt 
worden" 1). Voor het verklaren van wat zich op het middenpaneel afspeelt, 
is deze eventuele overschildering van geen belang. 

Opmerkenswaard is, dat vijf van de manskoppen op het middenpaneel 
ook voorkomen op Bosch' Kruisdraging in het EscoriaI 2). 

Men vergelijke het gezicht van de gebaarde monnik die de bezwijmde 
ondersteunt, met dat van de beul die Christus met een touw wil slaan; 
het gezicht van de grijsaard die, achter de helper, zijn handen aan wangen 
en voorhoofd brengt, met dat van de Jood die het woord richt tot Simon 
van Cyrene; het gezicht van de man die de handen op zijn haren legt 
(men denke de snor weg) met dat van de beul die aan Christus voorafgaat; 
het gezicht van de kerel die de martelares iets toeroept, rechts van het 
kruis, met dat van een man links van de hand die het touw zwaait, en 
het gezicht van de peinzer rechts beneden de schreeuwer, met dat van 
Simon van Cyrene. 

Baldass heeft er terecht op gewezen, dat het compositieschema van 
het middenpaneel verwant is aan dat van kruisigingen van Christus 3). 
Een bepaald voorbeeld noemde hij echter niet. 

Elders schreef ik reeds dat de man met de beer en de aap, rechts op 
de voorgrond, in zijn houding (vooruitgestoken buik), gelaatstype en 
gedeelte van kleding, gelijkt op een persoon rechts op de voorgrond van 
een Utrechtse kruisigingsminiatuur uit ± 1430 4). 

Deze miniatuur hangt m.i. nauw samen met een kruisigingsminiatuur 
in Les très belles H eures de Jean de France, Duc de Berry (Ms. 11060-61 
van de Koninklijke Bibliotheek van België) 5), Frans-Vlaams werk uit 
het begin van de 15de eeuw (atelier van Jacquemart de Hesdin), en met 

1) Baldass und Heinz, blz. 237. 
2) Duidelijke rep.: Baldass und Heinz, nr llS. Lafond's mening (Lafond, blz. 65) 

dat men op ons drieluik terugvindt "nombre de figures empruntées au Couronnement 
d'épines de l'Escurial", is onjuist. 

3) Baldass und Heinz, blz. 42. 
4) Tuin, blz. lS6 (3). Rep.: A. W. Byvanck. La miniature dans les Pays.Bas 

Septentrionaux. Paris 1937, p. XL; Hoogewerff I, blz. 429; Martelares, pI. XX. 
5) Rep. : Fierens-Gevaert. Les très belles Heures de Jean de France, Duc de Berry. 

Bruxelles-Leyde-Paris 1924, pI. XVII; R. M. Tovell. Flemish artists of the Valois 
courts. University of Toronto Press 1950, pI. 102; Martelares, pI. XIX. 
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een kruisigingsminiatuur in het Missale van St Agnes te Delft uit 1460 1). 

Op alle drie vinden we de man met het buikje en de gordel. 
Bovendien doen op de miniatuur van het begin der 15de eeuw de 

wijzende mannen rechts van het kruis en de in zwijm gevallen Maria 
links ervan, respectievelijk aan de wijzende man rechts achter en de 
ondersteunde bezwijmde links vóór op Jeroens paneel denken; en ver
toont ook de kledij van de man naast de dikbuik op de miniatuur van 
± 1430 verwantschap met die van de persoon met beer en aap op Bosch' 
schilderij. 

Het lijkt me dat Bosch beïnvloed is door een kruisigingsminiatuur in 
de trant van de Utrechtse en de Frans-Vlaamse. 

1) Rep. : Hoogewerff Il, blz . 333. 



HET MIDDENPANEEL 

ST WILGEFORTIS OF ONTCOMMER 

In twee boeken heeft de folklorist GessIer als zijn mening te kennen 
gegeven, dat de gekruisigde op het middenpaneel van Bosch' drieluik 
niet St Julia, maar St Wilgefortis, ook genoemd St Ontcommer, voor
stelt 1). Aan de kunsthistorici is deze opvatting ontgaan, maar de historicus 
Enklaar signaleerde haar in Bijdragen voor de geschiedenis der N eder
landen VI (1952), blz. 158. 

Evenmin als zij die in de martelares St J ulia zien, gaat GessIer diep 
op de zaak in. 

Zoals ik dit bij de St-Juliahypothese gedaan heb, zal ik ook bij de 
St-Wilgefortisveronderstelling die gebeurtenissen uit het leven van de 
betrokken heilige naar voren brengen, welke het nauwst aansluiten bij 
het schilderij van Bosch. 

Schnürer en Ritz geven als oudste teksten van de vita van St Wilge
fortis één Nederlandse en vier Latijnse 2). Alle vijf zijn in de Nederlanden 
ontstaan en dateren uit de 15de eeuw. 

GessIer voegt er nog een 15de-eeuwse tekst aan toe 3). Hij is in het 
Nederlands gesteld, dateert uit het einde van de 15de eeuw, en is, volgens 
GessIer, de volledigste en mooiste versie van de legende die bekend is. 

Van alle levensgeschiedenissen van de heilige welke ik las, komt deze 
laatste versie voor ons schilderij het meest in aanmerking. Daaraan 

1) J. GessIer. De Vlaamsche baardheilige Wi lgefortis of Ontcommer. Antwerpen
's-Gravenhage 1937, blz. 172 vlg.; J. GessIer. La vierge barbue. La légende de Sainte 
Wilgeforte ou Ontcommer. Bruxelles-Paris 1938, blz. 134 vlg. 

GessIer hield zich uitvoerig met deze heilige bezig. Behalve de genoemde werken 
raadpleegde ik van zijn hand: La légende de Sainte Wilgeforte ou Ontcommer. Notes 
bibliographique8 et iconographique.~. Le Folklore Brabançon XV (1936), blz. 307 vlgg.; 
Wilgefortiana. Eene terechtwijzing. De Brabantsche Folklore XVI (1936/37) , blz. 472; 
Wilgefortiana. Le Folklore Brabançon XVI (1937), blz. 247 vlgg.; AU8 der Wilge
fortisfor8chung. Volk und Volk8tum. Jahrbuch für Volk8kunde 111 (1938), blz. 341 
vlgg.; Wilgefortiana. Eigen Volk X (1938), blz. 33 vlgg. ; La plU8 ancienne mention 
du culte de Sainte Wilgeforte ou Ontcommer. Le Folklore Brabançon XVIII (1939), 
blz. 522; Wilgefortiana. Een bibliographisch overzicht. 008tvlaamsche Zanten XVI 
(1941), blz. 1 vlgg. 

Gegevens over de Wilgefortisverering in de Nederlanden vindt men ook in o.a. 
L. A . J. W. Sloet. De Heilige Ontkommer of Wilgeforthis . Een geschiedkundig onder
zoek. 's-Gravenhage 1884; H . Levelt. Sancta Wilgefortis of Sinte Ontkommer, Maagd 
en Martelare8. Sinte Geertruydtsbronne IV (1927), blz. 73 vlgg.; en natuurlijk in het 
standaardwerk over St Wilgefortis: G. Schnürer und J. M. Ritz. Sankt Kümmernis 
und Volto Santo. Düsseldorf 1934. 

2) Schnürer und Ritz, blz. 14 vlgg. 
3) GessIer (1937), blz. 46 vlgg. 
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moeten toegevoegd worden gegevens die een 16de-eeuwse Franse 1) en een 
17de-eeuwse Duitse versie 2) ons bieden. 

De inhoud van de eind-15de-eeuwse tekst is als volgt: 
In Portugal woonde eens een koning die een heel schone en edele 

dochter had, Wilgefortis genaamd. De vader was een heiden, maar de 
dochter een Christin. 

De heidense koning van Sicilië begeerde haar tot vrouwen liet zijn 
Portugese collega per brief weten, dat hij diens landen zou verwoesten, 
indien hij niet de hand van Wilgefortis kreeg. 

Het meisje wenste echter niet te trouwen en de vader boodschapte 
dit aan de koning van Sicilië. Deze begon een oorlog en bracht de Portugees 
zware nederlagen toe. Noodgedwongen stemde hij toe in het huwelijk 
van zijn dochter, waarna vrede gesloten werd. 

Maar Wilgefortis "gheenen anderen man hebben en wilde, dan onsen 
here Jhesum Christurn, die om haren wille ghestorven was aen 't hout 
des crucen". 

Vader en bruidegom wilden haar echter tot een aards huwelijk dwingen. 
De vader deed haar geselen, en daarna in een kerker sluiten, om haar 
tot andere gedachten te brengen. 

In de gevangenis smeekte zij God haar schoon gelaat zo te veranderen, 
dat het afstotelijk zou zijn in de ogen van alle mannen. Terstond kreeg 
zij een grote, zwarte baard. 

De koning van Sicilië wenste haar nu niet meer te huwen. Dit maakte 
de vader nog woedender op haar, en om haar te straffen deed hij haar 
aan een kruis nagelen ("nichelen doer haer handen ende voeten"). 

Aan het kruis bad zij God haar toe te staan, dat zij Hem zou mogen 
vragen hén te troosten, die in kommer zouden zijn en met oprecht hart 
haar zouden aanroepen. Een stem uit de hemel verkondigde haar, dat 
haar verzoek was toegestaan, en dat zij voortaan Ontcommer zou heten, 
"een moeder van allen bedructe herten, die by uwer beden ontcommert 
selen worden". 

Na haar dood voerden engelen haar ziel in de hemel, en toen zij daar 
"een cleyn wyle" geweest was, zond God een onweder dat het paleis van 
haar vader door brand verwoestte. 

In het Franse handschrift komen de volgende bijzonderheden voor 
die vermelding verdienen: 

Wilgefortis wordt in het paleis van haar vader in het geheim in de 
christelijke leer onderwezen door "ung bon docteur, duquel Ie nom est 
escript au livre de vie". Het lijkt dat hij maar korte tijd in het paleis 
verbleef. Er wordt niet gezegd dat hij bij de kruisiging aanwezig was. 

De koning van Sicilië voert geen oorlog tegen de heerser van Portugal. 

1) Schnürer und Ritz, blz. 23 vlgg. 
2) Schnürer und Ritz, blz. 27 vlgg. 
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Hij brengt een vriendschapsbezoek aan de koning, ziet dan het meisje, 
en verkrijgt terstond de toestemming van de vorst om met haar te trouwen. 

Als de Siciliaan ziet dat Wilgefortis een bitard gekregen heeft, wordt 
hij kwaad en vertrekt. 

De vader doet haar geselen, maar Christus heelt de wonden. 
Op bevel van de vader wordt zij aan een kruis vastgemaakt, echter 

niet met spijkers, maar met touwen. 
Als zij aan het hout gestorven is, breekt een hevig onweer los, dat 

allen die haar kruisigden, doodde, en het paleis van haar vader ver
brandde. 

Deze Franse versie staat in een handschrift dat uit de eerste helft van 
de 16de eeuw dateert, en waarschijnlijk in Noord-Frankrijk geschreven 
is, misschien in 1535. De versie vertoont op zekere punten verwantschap 
met sommige Nederlandse vitae van de heilige. 

De Duitse versie geeft de volgende bijzonderheden: 
Het meisje is de dochter van een heidense koning van Sicilië. 
Zij wordt in het geheim in de christelijke leer onderwezen "durch 

ainen seligen menschen", over wie de lezer verder niets verneemt. 
De heidense koning van Portugal dingt naar haar hand. De vader 

keurt dit goed. Er is geen oorlog. 
Als zij aan het kruis gebonden is, verkondigt zij de leer van Christus. 

Vijfduizend mensen worden bekeerd. Het volk komt in opstand en ver
langt van de koning dat zijn dochter losgemaakt wordt. Hij geeft toe, 
maar als men haar bevrijden wil, is zij reeds dood. 

Na haar sterven geschieden vele wonderen. Als de vader dit hoort, 
krijgt hij berouwen wordt hij zelf Christen. 

Schnürer en Ritz geloven dat deze versie, die in 1607 opgeschreven 
werd, al in 1513 in Duitsland bekend was en van Nederland in Duitsland 
kwam 1). 

Volgens GessIer is de legende van de baardheilige in Vlaanderen ont
staan, waarschijnlijk in Gent 2). Een crucifix te Lucca (de bekende Santo 
Volto) geeft Christus weer met lange, golvende haren, een kroon op het 
hoofd, en een lang kleed. In Vlaanderen heeft men afbeeldingen van dit 
crucifix niet begrepen en is men in de Christusfiguur een gekruisigde 
maagd gaan zien, die men tot de heldin van een vroom verhaal ging 
maken 3). De legende verbreidde zich van Vlaanderen naar andere landen. 
In Duitsland heet de heilige o.a. Kümmernus, in Engeland o.a. Uncumber. 

Het enige dat ik hierop aan te merken heb, is dat de oudste tot op 
heden gekende documenten betreffende St Ontcommer wel Vlaams, en 

1) ~chnürer und Ritz, blz. 32 vlg. 
2) J. Gessier. Wilgefortiana. Een bibl'iographisch overzicht. Oostvlaamsche Zanten 

XVI (1941), blz. 13. 
3) Gessier (1937), blz. 26. 
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met name Gents, zijn 1) (er uit blijkt dat de Wilgefortisverering reeds in 
de 14de eeuw in Gent bloeide 2)), maar dat het onjuist is om hieruit de 
conclusie te trekken, zoals GessIer doet, dat de Ontcommerverering in 
Vlaanderen ontstaan is. Mogelijk is zij daar ontstaan, maar bewezen is 
het niet. 

In de Nederlanden wordt de heilige dikwijls St Ontcommer genoemd, 
omdat zij die haar aanroepen van kommer bevrijd worden. Haar martel
dood wordt soms gesteld in het jaar 139. In de 15de en 16de eeuw is in 
de Lage Landen het feest van de heilige niet overal op dezelfde datum 
gevierd. Als haar feestdagen komen voor: 8, 19, 20 juli en 8 october 3). 

Zoals gezegd heeft GessIer maar heel even bij het schilderij van Bosch 
stilgestaan. 

Bij zijn poging om de martelares van het middenpaneel als een St Wilge
fortis voor te stellen, brengt hij de volgende punten naar voren: 

(1) De verering van St Wilgefortis was ten tijde van Bosch in alle 
Nederlandse gewesten verspreid, terwijl St Julia aldaar totaal onbekend 
was: "sainte Julie, inconnue dans nos contrées, maintenant comme 
jadis"; "in alle Dietsche gouwen .... ene aldaar totaal onbekende Corsi
kaanse Heilige". 

(2) De gouden kroon, het prachtige gewaad en de rijkversierde gordel 
passen bij een koningsdochter en niet bij een slavin. 

(3) St Julia werden de haren uitgerukt, terwijl de martelares bij 
Bosch prachtige lange haren heeft; en J ulia werd aan het kruis genageld, 
terwijl Wilgefortis aan het kruis gebonden werd. 

(4) Dat de vrouw bij Bosch zonder baard wordt voorgesteld, is geen 
bezwaar, omdat Wilgefortis ook baardeloos uitgebeeld is "te Anderlecht, 
Augsburg en elders". 

(5) De angstige mannen links van het kruis herinneren aan de passage 
in het 16de-eeuwse Franse handschrift die vertelt dat een hevig onweer 
allen die de heilige kruisigden, doodde 4). 

Dit is alles, en het is dan ook niet verwonderlijk dat GessIer zelf aan 
het einde van zijn betoog terugkrabbelt: "De benaming van het Ween
sche 5) drieluik volgens de hoofdfiguur lijkt me twijfelachtig, wijl door 
niets gewettigd. Wie nochtans aan de traditioneele attributie vasthoudt, 
zal wel toegeven, dat de voorstelling van die gekruisigde Mrikaansche 
slavin door Bosch sterk den invloed van de gekruisigde Portugeesche 

1) Oostvlaamsche Zanten XVI (1941), blz. 11 en 12. 
2) Idem, blz. 11 en 12. 
3) GessIer (1937), blz . 51 vlgg. 
4) Aan bovengenoemde punten, die in beide boeken voorkomen, voegt hij nog 

in GessIer (1938), blz. 134 toe, dat de bezwijmde man niet Eusebius kan zijn, omdat 
deze ver van de kruisiging zijn roes uitsliep. Zie echter Martelares, blz. 27. 

5) Het drieluik bevond zich van 1838 tot 1919 te Wenen. 
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prinses verraadt, zooals zij ten tijde van Bosch overal, met of zonder 
baard, werd afgebeeld." 

Bij de opmerkingen van GessIer maak ik hier enige kanttekeningen. 
(I) Ongetwijfeld was St Ontcommer een heilige die in Bosch' tijd in 

vele plaatsen van de Nederlanden vereerd werd, bijv. in Utrecht, Brugge, 
Antwerpen, Steenbergen, Teteringen (bij Breda), Axel en Wemeldinge 1). 
Een voorbeeld dat St Julia in die dagen ergens in de Lage Landen vereerd 
werd, kan ik daarentegen niet geven. 

Maar indien St Julia in de Dietse gewesten onbekend was, zou het 
drieluik door Bosch geschilderd kunnen zijn in opdracht van een niet
Nederlander, bijv. een Italiaan. Dit laatste verklaart dan waarom het 
schilderij in Italië opgedoken is. Het voor Bosch vreemde onderwerp 
zou er de oorzaak van kunnen zijn dat de schilder nogal vrij met de 
geschiedenis van Julia omgesprongen is. 

Was echter St Julia in Bosch' tijd in de Lage Landen wel zo onbekend 
als GessIer meent1 Zoals wij reeds zagen (blz. 21), wordt zij in Middel
nederlandse versies van het Martyrologium U suardi genoemd. 

(2) Het gewaad en de gordel lijken mij niet ongepast voor een slavin 
die door haar meester in hoge eer gehouden werd. De gouden kroon kan 
een symbool zijn van de glorie die de marteldood aan het kruis aan Julia 
geeft (zie blz. 21). 

(3) Het Ms. Florentinum zegt niet dat de haren van Julia uitgerukt 
werden (,.sacrissimus draco iussit eam crinibus torqueri) en dat zij aan 
het kruis genageld werd. Daarentegen spreekt juist de eind-15de-eeuwse 
Nederlandse St-Wilgefortistekst van "nichelen doer haer handen ende 
voeten". Maar in sommige vitae wordt Wilgefortis aan het kruis vast
gebonden en zo wordt zij ook dikwijls afgebeeld. 

(4) GessIer noemt de volgende baardeloze Wilgefortissen : 
Een muurschildering in de St-Pieterskerk te Anderlecht uit het eind 

van de 15de eeuw. Hij acht het echter niet onmogelijk dat er een baard 
weggerestaureerd is 2). 

Een gekleurde houtsnede uit het eind van de 15de eeuw die misschien 
in Augsburg gemaakt is 3). 

Een beeld uit de omgeving van de Meester van Osnabrück, uit 1520-
1530. Wel beschouwd als een St Julia, maar het zou, volgens GessIer, 
een St Wilgefortis kunnen zijn 4). 

1) St Wil ge fortis was ook in 's.Hertogenbosch geen onbekende. GessIer (1937), 
blz. 164, deelt nl. mee dat in de koepel van de St-Janskathedraal vroeger een altaar
beeld stond, dat in een 16de·eeuws handschrift Oncummera Barbata genoemd 
wordt, en thans verdwenen is. De heer Martin Wittek, bibliothecaris van de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, waar bedoeld handschrift zich bevindt, was zo 
vriendelijk mij te berichten dat uit het Ms. niet blijkt dat dit beeld reeds tijdens 
het leven van Bosch in de kathedraal aanwezig was (Hs. 8471-75, fol. 23ro ). 

2) GessIer (1937), blz. 112 vlg. 
3) Idem, blz. 115. 
4) Schnürer und Ritz, blz. 277; GessIer (1937), blz. 170. 
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Een beeld in de kerk van Estaimpuis, in Henegouwen, België. Later 
dan de tijd waarin Bosch leefde 1). 

Een schilderij in de kerk te Waalre, bij Eindhoven. Begin 19de eeuw 2). 
Soms heeft Wilgefortis een heel lichte, bijna niet te onderscheiden 

baardgroei. Bijv. de heilige op de Memlinc-triptiek in het St-Janshospitaal 
te Brugge (AO 1480). 

Opgemerkt moet hier worden dat de heilige van Bosch bij neus, lippen 
en kin een paar donkere vlekken vertoont. Zijn het de overblijfselen van 
een snor en een baard die men heeft trachten weg te restaureren? Merk
waardig is, dat Zanetti in 1771 twijfelde of het een man of een vrouw 
was: "la crocefissione d'un Santo 0 Santa martire". Was er toen een duide
lijke haargroei? Of zijn de donkere vlekken veroorzaakt door beschadi
ging van de verf, vervuiling of verkeerde restauratie, en was de oorzaak 
van Zanetti's twijfel de aanwezigheid van deze vlekken, die hem aan 
een lichte snor en baard deden denken? 

(5) Links van het kruis ziet men geen bliksemstralen en wordt niemand 
gedood. 

De laatste opmerking van GessIer, nl. dat Bosch' voorstelling van de 
gekruisigde martelares, indien zij St Julia is, de invloed van afbeeldingen 
van St Wilgefortis ondergaan heeft, is ongetwijfeld juist. Ook indien zij 
St Wilgefortis is, heeft zij die invloed ondergaan. Van de vele afbeeldingen 
die Schnürer und Ritz, en GessIer (1937) geven, lijkt me de baardheilige 
op een miniatuur in een Nederlands gebedenboek uit de tweede helft 
van de 15de eeuw het dichtst bij Bosch' gekruisigde te staan 3). Punten 
van overeenkomst zijn: de aanwezigheid van de kroon; het feit dat de 
voeten en het tegen de paal bevestigde plankje onzichtbaar zijn; het feit 
dat de polsen en voeten met touwen aan het kruis gebonden zijn; het 
feit dat de rok over de voeten vastgebonden is. 

Gessler's mening dat de martelares St Wilgefortis is, valt niet, zonder 
meer, te verwerpen. De geringe bekendheid van St Julia, de populariteit 
daarentegen van St Wilgefortis in de Lage Landen, zijn van belang. De 
door mij gesignaleerde donkere vlekken en de woorden van Zanetti mag 
men hieraan toevoegen. 

Aan de mensen bij het kruis schenkt GessIer nauwelijks aandacht. 
Kan men hen uit afbeeldingen en vitae van St Wilgefortis verklaren? 
We doen hier een poging. 

Op een muurschildering uit omstreeks 1450 in de Nicolaikirche te 
Rostock staan de koningen van Portugal en Sicilië aan de voet van het 
kruis 4). De eerste draagt een kroon, de tweede een hoed met veer. In 
de twee mannen op de in ons boek afgebeelde miniatuur willen Schnürer 

1) Gessier (1937), blz. 159. 
2) Idem, blz. 163. 
3) Wiener Staatsbibliothek, nr 1857. Martelares, pI. XXII. 
4) Rep.: Schnürer und Ritz, nr 19. 
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en Ritz ook de beide koningen zien 1). Op het schilderij van Bosch zouden 
de twee aanzienlijken die rechts van het kruis staan, hen kunnen voor
stellen. De een maakt het teken dat de vrouw moet sterven, en de ander 
bespot de kuisheid van de heilige door op de voorstelling ;van aap en beer 
te wijzen. Deze voorstelling is bij een weergave van St Wilgefortis zeker 
op haar plaats, omdat de kuisheid in haar levensgeschiedenis een pro
minente plaats inneemt. Achter hen bespotten hun geestelijke volge
lingen de martelares. 

De genoemde Duitse versie vertelt ons dat de aan het kruis gebonden 
Wilgefortis de leer van Christus verkondigt en dat dit zulk een indruk 
maakt, dat vijfduizend mensen bekeerd worden. Stellen de mannen links 
van het kruis (ook de twee die bezwijmd zijn) de schare voor die bekeerd 
wordt, en worden zij van smart en schrik vervuld bij de gedachte aan de 
gepleegde schanddaad ~ Is de man met de beide vogels een hooggeplaatste 
bekeerling, die in een mij niet bekende vita een rol speelt, en zijn de twee 
mannen die hem helpen, christen-geestelijken die Wilgefortis in het 
geheim tot God hebben gebracht ~ 

In de Duitse vita wordt de vader bekeerd, echter lang na de kruisiging. 
Heeft Jeroen een vita gekend, waarin hij aan de voet van het kruis tot 
inzicht komt ~ Is Bosch' bezwijmde de vader, is de man met de aap-beer 
voorstelling de koning van Sicilië, en is de persoon naast hem de hoofd
beul~ 

Op de vraag of niet J ulia of Wilgefortis maar een andere gekruisigde 
martelares afgebeeld is, moet m.i. ontkennend geantwoord worden. 

De uitvoerigste lijst van gekruisigde martelaressen die mij bekend is, 
vindt men in een boek van Petrus Biverus dat in 1634 te Antwerpen 
verscheen, en als titel draagt: Sacrum sanctuarium crucis et patientiae 
crucifixorum et cruciterorum, emblematicis imaginibus laborantium et 
aegrotantium ornatum : artifices gloriosi novae artis bene vivendi et moriendi 2). 
De schrijver noemt daar op blz. 527 en behandelt op blz. 547 vlgg. de 
heiligen Febronia, Blandina, Eulalia, Julia, Benedicta, Wilgefortis, 
Martha en Maria, Tarbula met haar twee dienstmaagden, Maura, Gudilia, 
en de weduwe Magdalena met haar twee gezellinnen Johanna en Agnes. 

In andere boeken vond ik nog genoemd: Era 3), Julita 4) en Regina 5). 
Van al deze martelaressen komen voor het middenpaneel van Bosch 

alleen St Wilgefortis en St Julia in aanmerking. 

1) Schnürer und Ritz, blz. 259. 
2) Zowel Sloet, blz. 71, als Gessier (1938), blz. 103, wijzen op dit boek. Ten on· 

rechte zegt de eerste dat er ruim twintig martelaressen genoemd worden. Gessier 
lijkt te menen dat het er dertien zijn: Gessier (1937), blz. 169. 

3) R. PHeiderer. Die Attribute der Heiligen. Ulm 1920. 
4) Idem. 
5) H. Roeder. Saints and theü· attributes. With a guide to localities and patronage. 

London-New York-Toronto 1955. 



HET RECHTERLUIK 

Op de voorgrond lopen twee mannen achter een grijs-wit gepleisterd, 
laag muurtje. 

De ene draagt een zwaard aan de linkerzij en een knots over de rechter
schouder. Hij heeft een soort maliënkolder aan en zijn linkerhand steekt 
in een ijzeren handschoen. Op zijn hoofd heeft hij een gestreept mutsje 
met lange, dunne lamfer. De ruime mouwen zijn rood en de leerachtige 
broek is paars-wit. Men zou in de man een krijgsman kunnen zien. 

De ander heeft een heel vriendelijk gezicht en is gekleed als een 
Christen-kluizenaar of -monnik. Hij draagt een wit onderkleed, een paars 
overkleed en een zwarte mantel met zwarte staartkap. Het lijkt of hij 
de gewapende de richting aanduidt waarin deze moet gaan. Hij wijst niet 
op de gekruisigde vrouw. 

Achter het tweetal rijst een heuveltje op, en daarachter loopt een weg 
(van rechts naar links) langs een boom waaraan een dier opgehangen is, 
een rots waarin zich een spelonk bevindt, en een rots waarbij een houten 
kruis staat. Het pad gaat om laatstgenoemde rots heen, tussen het kruis 
en de rots. 

Een marskramer, met de mars op de rug, een lange stok over de schou
der, en een hond voor zich, loopt langs de rots in de richting van het 
kruis. Een rover is uit de grot gekomen en heft zijn zwaard op om de 
koopman te treffen. In de spelonkopening staat een tweede bandiet. 
Men kan deze scène vergelijken met een tafereeltje op de buitenkant 
van het linkerluik van Bosch' Laatste Oordeel te Wenen. Daar wordt 
een pelgrim door een rover overvallen, terwijl in een rotsspelonk een 
een tweede misdadiger schuilt 1) . 

Een houten kruis in een landschap heeft Bosch wel meer geschilderd. 
Hij heeft het aan de werkelijkheid ontleend. Het diende als herkennings
teken voor reizigers; soms ook als het bij een afgrond stond, als een waar
schuwingsbord 2). Op ons schilderij staat het aan de rand van een soort 
ravijn. 

Ook een aan een boom opgehangen dier heeft Bosch elders afgebeeld 3). 

Op het linkerluik van de St-Antoniustemptatie te Lissabon zelfs niet 
ver van een houten kruis. In de 15de en 16de eeuw werden dieren die 
mensen gedood hadden, dikwijls gevonnist en in het openbaar ter dood 
gebracht. Men hing het dier soms op, bijv. aan de kant van een weg 
buiten een stad 4). 

1) Rep. : Baldass und H einz, nr 45, rechts van het hoofd van Jacobus de Oude. 
2) Onte., blz. 31. 
3) Onte., blz. 30. 
4) Onte., blz. 30 (32). 
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Het dode dier hangt er als een waarschuwing voor de mens: gij zult 
niet doden. Maar de rovers slaan er geen acht op. 

Op de weg, niet ver van het gehangen dier en de moordenaar, staat 
een beer met op zijn rug een kraai of een raaf. Een tweede vliegt er op af. 
Andere kraaien of raven zitten op de grond. 

In de 15de en 16de eeuw is de beer dikwijls een zinnebeeld van de 
gramschap en de onkuisheid 1). De omgeving van de beer op ons paneel 
leert dat het dier hier in de eerste betekenis gebruikt is. 

Een kraai of een raaf is door Bosch wel bij een terechtstellingsplaats 2) 
en bij een deel van het lijk van een misdadiger 3) afgebeeld. De vogel aast 
immers op lijken. Op de achtergrond van het rechterluik van Bosch' 
Aanbidding der Drie Koningen (Prado) staat een wild zwijn dat door 
jongen vergezeld wordt, in dreigende houding, nabij een terechtstellings
plaats 4). Juist als bij de beer, zit een kraai op zijn rug, vliegt een tweede 
in de lucht, en zit een groepje op de grond. Het rechterluik van de Kluize
naarstriptiek (Dogenpaleis, Venetië) vertoont de kop en twee poten van 
een wild zwijn die op de grond liggen. Een kraai pikt in één van de poten. 

Om tot ons schilderij terug te keren: vogels die zich voeden met de 
lijken van mensen en dieren, zijn gepaste attributen bij een zinnebeeld 
van de gramschap. 

Het gehele hiervóór beschreven gedeelte van het rechterluik is door 
Jeroen aangebracht over een oudere schildering die ook van zijn hand is. 

Op de infra-rood foto kan men van het oorspronkelijke alleen een grote 
schenkerfiguur onderscheiden. Over zijn hoofd is later het bovenste stuk 
van de rotsformatie geschilderd. De samengevoegde handen komen even 
boven de wijzende vinger van de monnik of kluizenaar. 

Ook deze schenker is knielend afgebeeld, en ook bij hem ligt de onderste 
rand van zijn tabbaard iets boven de bovenste rand van het grijs-witte 
muurtje, en beslaat hij bijna de volle breedte van het paneel. Geheel 
rechts komt een geschoende voet van onder het kleed te voorschijn. 

Ook zijn houding lijkt op die van de schenker op het linkerluik van de 
Aanbidding in het Prado. 

Ook nu valt niet uit te maken waar het muurtje overheen geschilderd 
is, en evenmin kan men waarnemen wat zich links en rechts van de 
schenker bevond. Ook hier is links en rechts niet veel ruimte. 

Het tafereel met oever, baai en havenstad lijkt tot de oorspronkelijke 
schildering te behoren. De stichter zal waarschijnlijk afgebeeld zijn in een 
landschap dat zich van de oever uitstrekte tot voorbij het op de grond 
liggende deel van de mantel, misschien zelfs tot onderaan het paneel. 

1 ) Onte., blz. 13; Tuin, blz. 69 (11). 
2) Onte., blz. 30. 
3) Onte., blz. 58 en 126 (31). 
4) Rep.: Baldass und Heinz, nr 106. 
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Waarschijnlijk was bij de knieën van de schenker een familiewapen 
afgebeeld. 

Achter de rotsen daalt het terrein heel sterk. Men komt daar bij de 
oever van een baai. Daar trekken mannen een heel grote vis aan een 
touw op het droge. 

In de baai zijn drie schepen vergaan. Van het meest rechtse steekt 
alleen de mast boven het water uit. Een man probeert er op te klimmen 
en zich zó te redden. Van de top hangt een lange, rode vaan af, die op het 
breedste gedeelte een witte cirkel vertoont. Zo'n ronde vlek op een lang 
en smal vaandel ziet men ook op het rechterluik van de Tuin der Onkuis
heid-triptiek 1). 

Elders heb ik er op gewezen, dat m.i. Bosch met een kringetje of ronde 
vlek de wereld, en met een kringetje met stralen de zon (en het goud) 
bedoelt 2). Onder Bosch' wereld moet men dan verstaan de boze en zon
dige wereld, die de mens in het verderf stort. 

Het puntige uiteinde van de heel lange vaan ligt op de oever nabij 
een ondefinieerbaar voorwerp dat wijnrood van kleur is. Is het 't over
blijfsel van de kop van een grote vis: een wijd opengesperde bek? 3) 

Bij het middelste wrak zwemmen twee mensen, en op het meest linkse 
is nog een man aan boord. Een hoed is op een staak gestoken. Om de 
aandacht te trekken? Vóór dit wrak ligt een verdronken man op de 
oever. Kraaien of raven bevinden zich reeds bij het lijk. Een witte reiger 
staat er niet ver vandaan. 

Verder weg vaart in de baai een schip in de richting van het land. Het 
is een galei (de grote riemen zijn duidelijk zichtbaar) die Bosch voorzien 
heeft van een fantastische constructie om waren te laden en te lossen. 
Deze constructie bestaat uit een soort hijskraan en een soort grijper. 

Aan de andere oever van de baai ligt een havenstad met twee grote 
bastions. Ook deze zijn fantastisch gegeven. Het linker lijkt van onderen 
op een kalebas. De kalebasvorm was, zoals we zagen, voor Bosch een 
kenmerk van architectuur uit het zuid-oosten 4). De twee bastiontoppen 
doen even aan spitsen van stupa's denken 5). Bosch heeft met deze bizarre 
vormen een zuidelijk-exotische sfeer willen scheppen, zoals hij het met 
gelijksoortige vormen ook deed op de achtergrond van het linkerluik. 

Bootjes liggen vlak bij de oever of zijn op het strand getrokken. Links 
gaat de baai dieper het land in. 

Het heuvelachtige terrein met blauw-groene en de lucht met grijs
witte en blauwe kleuren sluiten duidelijk aan bij het heuvellandschap 
en de lucht van het middenpaneel. 

1) Tuin, blz. 125. 
2) Tuin, blz. 118, 125 (1), 160, 161 (1). 
3) Martelares, pI. XVIII. 
4) Martelares, blz. 16. 
5) Martelares, blz. 16. 
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Over de betekenis van het voorgestelde op het rechterluik is maar heel 
weinig geschreven. 

Frimmel (1895) merkt op : "Ein Mönch weist einem Soldaten den 
Weg in der Landschaft" , en stelt de vraag: "Ist der Soldat, der bildnis
artige Züge aufweist, das Porträt des Malers?", een vraag waarop ik 
reeds eerder ontkennend geantwoord heb 1). Dollmayr (1898) is de eerste 
die zegt, dat op de achtergrond de haven van Caput Corsicae afgebeeld 
is 2). Cohen (1910), Lafond (1914), Friedländer (1934) en Vermeylen 
(ca 1939) bieden niets nieuws 3). 

Tolnay (1937) is de eerste die probeert om de twee mannen op de voor
grond met St Julia in verband te brengen 4). Volgens hem zouden ze 
twee slavenhandelaars zijn, die de heilige aan Eusebius verkocht hebben. 
Een van hen zou in de linkerhand de goudstukken houden die zij voor 
de slavin ontvangen zouden hebben. Verder zou het schip dat de haven 
van Caput Corsicae binnenvaart, een duivels chip zijn. Maar in de vriende
lijke monnik of heremiet kan men onmogelijk een slavenhandelaar zien, 
de zogenaamde goudstukken zijn in werkelijkheid de knop van het gevest 
van een zwaard, en het schip is geen duivels chip , want het heeft geen 
diabolische kenmerken. 

Baldass (1943) 5), Baldass und Heinz (1959) 6), Combe (1946 en 1957) 7) 
en Benesch (1957) 8) herhalen de opmerking van Tolnay dat de mannen 
slavenhandelaars zijn. Baldass (1943) voegt er nog aan toe dat de beer 
met vogels , de roofoverval, de grote vis die op het strand getrokken wordt, 
en de gezonken schepen, aan Nederlandse spreekwoorden doen denken 9), 
en Combe herhaalt dit lO). Zij delen de spreekwoorden echter niet mee, 
en ik ken ze niet. Baldass en Heinz lieten de spreekwoordentheorie weg. 

Gessier wijdt geen woord aan het rechterluik. 

Kan men het voorgestelde in verband brengen met de geschiedenis van 
Julia? De Mss. Florentinum en Bodecense en het Breviarium Brixiensium 
geven niet veel houvast. 

Brengt het schip dat de baai invaart, monniken van het eiland Margarita 
in de haven van Caput Corsicae? Is een van die monniken op de voor
grond afgebeeld, terwijl hij aan een krijgsman vertelt, dat hij Julia van 

1) Kunstchronik. Wochenschri ft für Kunst und Kunstgewerbe. N. F. VII (1895/96), 
kol. 68; Ontc. , blz. 20 (18), nr 7. 

2) Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. 
Wien XIX (1898), blz. 289 vlg. 

3) Zie Martelares, blz. 20, noten. 
4) Tolnay, blz. 38 vlg. en 70. 
5) Baldass, blz. 242. 
6) Baldass und Heinz, blz. 42 en ~37. 
7) Combe (1946), blz. 87; (1957), blz. 88. 
8) Konsthistorisk Tidskrift 1957, blz. 121. 
9) Baldass, blz. 32. 

10) Combe (1946), blz. 87; (1957), blz. 88. 
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het kruis wil afhalen en dat de soldaat hem daarbij helpen moet 1 En zijn 
twee andere monniken al bij het kruis aangekomen waar zij Eusebius 
helpen 1 Maar er is in de vitae geen sprake van zo'n zwaar gewapende 
helper en van monniken bij Eusebius. 

Of brengt het schip een gezantschap van de koning en koningin der 
Longobarden naar het eiland Margarita 1 En vertelt een monnik aan een 
Longobardisch krijgsman waar de graftombe van St Julia is1 

De tweede poging tot verklaring bevredigt meer dan de eerste. 
De scheepswrakken en de roofoverval kunnen op de gevaren wijzen 

die reizigers in het algemeen bedreigen, dus ook hen die naar Corsica of 
Margarita voeren. 

Zijn op het rechterluik wellicht scènes afgebeeld die samenhangen 
met het leven van St Wilgefortis 1 Een vita waarin een gebeurtenis be
schreven wordt die ook maar enigszins met het voorgestelde in verband 
gebracht kan worden, is mij onbekend. 

Men kan natuurlijk de vraag stellen: hebben de voorstellingen op het 
rechterluik wel iets met de geschiedenis van St Julia of St Ontcommer 
te maken1 

De St-Antoniustemptatie op het linkerluik heeft er zeker niets mee 
uit te staan, en op het andere drieluik van Bosch in het Dogenpaleis 
heeft elk der drie panelen een verschillende heilige als hoofdpersoon. 

Het feit dat heuvellandschap en lucht op middenpaneel en rechterluik 
bij elkaar aansluiten, hoeft er niet op te wijzen, dat de gebeurtenissen 
die afgebeeld zijn, betrekking hebben op de geschiedenis van dezelfde 
persoon. Op het genoemde tweede drieluik in het Dogenpaleis sluiten de 
lucht en een heuvel op de achtergrond van het rechterluik aan bij de 
lucht en een heuvel op de achtergrond van het middenpaneel. Toch is 
op het rechterluik St Egidius en op het middenpaneel St Hieronymus 
weergegeven. 

Op beide triptieken ligt de reden van de aansluiting in de compositie. 
Indien op het rechterluik een derde heilige voorgesteld is, zal dit onge

twijfeld de vriendelijke kluizenaar of monnik zijn. Denkt men zich dit 
luik los van het middenpaneel, en vraagt men wat het meest typische 
van het voorgestelde is, dan zou men kunnen zeggen: een vriendelijke, 
behulpzame heilige wijst een reiziger de weg; in een roofoverval wordt 
een gevaar weergegeven dat reizigers bedreigt; het leven van hen die hun 
bestaan op en bij de zee vinden, nl. van zeelieden en vissers, wordt uit
gebeeld, waarbij gewezen wordt op gevaren van schipbreuk. 

Was er een heilige die in het bij zonder vereerd werd als beschermer 
van landreizigers, en van zeelieden en vissers, en die als een behulpzame 
klui7.enaar of monnik afgebeeld zou kunnen zijn 1 Ik kan er geen met 
zekerheid aanwijzen. 

De hulpvaardigheid van de man deed mij even denken aan St Helper, 
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die, o.a. in Bosch' dagen, te Kralingeroord bij Rotterdam vereerd werd 
als patroon van zeevarenden en vissers 1). Een vita van deze Rotterdamse 
heilige is echter niet bekend. Ook in Wormer, Bremen, Plön en Lübeck 
werd een St Helper vereerd 2). Alleen van die in Lübeck is een vita bewaard 
gebleven, welke echter niets met het voorgestelde op ons rechterluik 
gemeen heeft 3). 

Te meer dacht ik aan St Helper, omdat de volksfantasie deze heilige, 
evenals St Wilgefortis, heeft doen ontstaan uit afbeeldingen van de 
gekruisigde en in een lang gewaad gehulde Christus van Lucca, en omdat 
een beeld van St Helper soms verward werd met een beeld van St Wilge
fortis 4): Bosch kan St Helper en St Wilgefortis dus wel in samenhang 
met elkaar gevoeld hebben. Maar, zoals gezegd, de vita van Lübeck geeft 
geen aansluiting. 

Een onderzoek ingesteld naar mannelijke heiligen van wie het zeker 
is dat zij wel eens bij St Ontcommer afgebeeld zijn, en naar mannelijke 
heiligen aan wie te zamen met St Wilgefortis een altaar gewijd was, 
maar van wie het mij niet bekend is of zij en de baardheilige daar afgebeeld 
waren, leverde niets op. Als behorende tot de eerste groep trof ik aan: 
St Christophorus 5); St Adrianus 6) en St Colpinus 7); en tot de tweede 
afdeling behoren: St Joris 8); St Augustinus 9); de Heilige Drie Koningen, 
Cosrnas en Damianus 10); St Blasius, St Walterus, St Perpetuus, St Leo
nardus, St Jacobus en St Martinus 11); St Christophorus 12). 

1) Zie M. P. van Buijtenen, Sint Elbrecht, een mystificatie op Kralingeroord, in 
het Rotterdamsch Jaarboekje, 4e reeks, VIII (1940), blz. 141 vlgg.; A. Th. C. Kers
bergen. Katholiek Kralingen in den loop der tijden. Rotterdam 1947, blz. 13 vlgg. 
Aan Dr M. P. van Buijtenen, rijksarchivaris in Friesland, wordt hier hartelijk dank 
gezegd voor zijn hulp bij het verkrijgen van gegevens over St Helper. 

2) Schnürer und Ritz, blz. 77, 94, 97 en 98. 
3) Schnürer und Ritz, blz. 102 vlg. 
4) Dit deed ten minste Jacobus de la Torre in 1656. Zie Van Buijtenen, blz. 160. 
5) Gessier (1937), blz. 98. 
6) Gessier (1937), blz. 108. 
7) Gessier (1937), blz. 148. Over St Colpinus is niet veel te vinden. Volgens 

Acta Sanctorum XXXII, blz. 62 (Die Vigesima Julii) werden in de 17de eeuw te 
Aulnoy bij Valenciennes St Colpinus en St Wilgefortis vereerd. Hun houten beelden 
stonden op een altaar in de krypt van de dorpskerk. St Colpinus was daar afgebeeld 
als een pelgrim met staf en tas. Hij leek veel op een afbeelding van St Jacobus, 
maar op zijn hoed had hij geen schelp. De Hooggeleerde Heer M. Coens van de 
Société des Bollandistes te Brussel kon geen nadere inlichtingen geven. Hij meent 
dat men hier met een folkloristisch verschijnsel te doen heeft. Een onderzoek inge
steld door Prof. Dr J. J. M. Timmers en mijzelf bracht evenmin iets aan het licht. 
De Heren Coens en Timmers wordt hier hartelijk dank gezegd. 

8) Schnürer und Ritz, blz. 11 en 269. 
9) Schnürer und Ritz, blz. 259. 

10) Gessier (1937), blz. 101. 
11) Gessier (1937), blz. 158. Zie voor St Martinus ook Levelt in St Geertruydts

bronne IV (1927), blz. 81, n. 27. 
12) Levelt, in St Geertruydtsbronne IV (1927), blz. 80, n. 25. 
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Een lijst van mannelijke heiligen te zamen met wie St Julia wel afge
beeld is, kan ik niet geven. De mannelijke heiligen die speciaal vereerd 
worden in de Italiaanse steden Brescia, Livorno en Bergamo, en op het 
eiland Corsica leveren geen bruikbare candidaat 1). 

1) Martelares, blz. 20. L. Réau. Iconographie de l'Art Chrétien. Toroe lIl. lcono· 
graphie des Saints. III P-Z, Répertoires. Paris 1959, resp. blz. 1419, 1426, 1419, 1413. 



DATERING VAN HET DRIELUIK 

Baldass verdeelt de werken van Jeroen in "Frühwerke", "Werke der 
Reife" en "Spätwerke" 1). Wanneer de perioden waarbinnen deze werken 
vallen, beginnen, durft hij niet te beslissen. Het middenpaneel met de 
gekruisigde martelares en de zijluiken met de schenkers zouden tot de 
"Frühwerke" behoren, en de overschildering van de schenkerfiguren zou 
uit de tijd dateren waarin het Kluizenaarsdrieluik (Venetië) ontstond 2). 
Deze laatste triptiek zou kort voor de St-Antoniustemptatie te Lissabon 
ontstaan zijn 3), en deze twee altaarstukken zouden tot de "Werke der 
Reife" behoren. 

De schrijvers vóór Baldass en Heinz (1959) kenden de schenkerfiguren 
niet. Tolnay (1937) plaatste het drieluik in de jaren 1500-1505 (grands 
personnages, draperies flottantes, sfumato) 4). Baldass rekende in 1943 de 
hele triptiek tot de "Werke der Reife" 5). En Benesch (1957) vond dat 
het is "imbued with the calm, rich and universal mood of true late work" 
en dat het behoort tot "the great concluding note in Bosch's enigmatic 
art" 6). 

Een nadere bestudering van zekere onderdelen van het drieluik in 
zijn oorspronkelijke toestand en van de overschilderingen lijkt iets meer 
over de tijden van ontstaan te kunnen vertellen. 

Bekijken wij eerst de schenkers. 
Zij dragen een met bont gevoerde mouwloze tabbaard, die ter hoogte 

van de schouder een grote split heeft. Het bont kan men onderscheiden 
aan de brede schouderkraag. 

Onder de tabbaard dragen zij een kledingstuk met lange mouwen, 
misschien een "keerle". Door het split van de tabbaard steekt een arm. 

Bij de linkerschenker ziet men ter hoogte van de borst tussen de delen 
van de schouderkraag twee stukken van de "keerle". Daaronder is een 
donker kledingstuk, waar de rand van een hemd boven uitkomt. 

De rechterschenker heeft tussen de delen van de schouderkraag, vóór 
de borst, een geplooid, donkerkleurig stuk, dat niet tot de "keerle" lijkt 
te behoren, en waar eveneens de rand van een hemd bovenuitkomt. 

De linkerschenker lijkt nogal dikke lippen en een brede neus te hebben. 
Zijn voorhoofd is hoog, hij draagt geen hoofddeksel, en zijn donker, vol 
haar hangt af tot in de nek. De man zou ongeveer veertig jaar kunnen 
zijn. 

1) Baldass und Heinz, blz. 248 vlg. 
2) Baldass und Heinz, blz. 237. 
3) Baldass und Heinz, blz. 238 en 249. 
4) Tolnay, blz. 70 (134). 
5) Baldass, blz. 256. 
6) Konsthistorisk Tidskrift 1957, blz. 120. 
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De rechterschenker daarentegen is een oude man met lange, spitse 
neus en scherpe kin. Het dunne, waarschijnlijk grijze haar hangt af tot 
in de nek. Hij draagt een rond mutsje op het hoofd. Is hij de vader van 
de ander? 

De tabbaards lijken veel op de mantel van een schenker op het linker
luik van een altaarstuk dat aan de Meester van Delft toegeschreven 
wordt en zich in het Rijksmuseum bevindt 1). Hoogewerff meent dat het 
vóór de dood van bisschop David van Bourgondië, d.i. vóór 16 April 
1496, geschilderd is. In de catalogus van de tentoonstelling Middeleeuwse 
kunst der Noordelijke Nederlanden wordt er op gewezen, dat het costuum 
van de man van omstreeks 1500 is 2). 

Ook lijken zij op de tabbaard van de schenker op Bosch' Aanbidding 
der Drie Koningen in het Prado. Alleen heeft hier de tabbaard lange 
mouwen. De Aanbidding dateert, volgens Baldass, uit het begin van de 
periode der "Spätwerke" 3). 

Het mutstype van de rechterschenker komt veel op Italiaanse schilde
rijen voor, en wel uit het eind van de 15de eeuw 4). Minder vaak op Neder
landse schilderijen 5). 

Kledingstukken van de schenkers lijken er dus op te wijzen, dat midden
paneel en zijluiken met knielende figuren kort voor 1500 ontstaan kunnen 
zijn. 

Zoals gezegd, komen vijf koppen van het middenpaneel ook voor op 
de Kruisdraging in het EscoriaI 6). Dit maakt het waarschijnlijk dat 
beide werken niet lang na elkaar ontstaan zijn. Baldass rekent de Kruis
draging tot de "Werke der Reife" . Hij acht het geschilderd te zijn niet 
lang voor de Kluizenaarstriptiek (Venetië) en de overschilderingen van 
ons drieluik 7). 

Motieven op onze triptiek in haar oorspronkelijke toestand, die mis
schien kunnen helpen bij het vaststellen van de tijd van ontstaan, zijn: 
brandende gebouwen (blz. 14), ook op Kluizenaarsdrieluik (Venetië) en 
St-Antoniustemptatie (Lissabon); torens in kalebasvorm en (of) torens 
met de spits van een stupa (blz. 16 en 39), ook op Ecce Homo (Frankfurt 

1) Rep.: Hoogewerff I, blz. 577; Friedländer X, Tafel XXXV. 
2) 150 jaar Rijksmuseum. Jubileumtentoonstelling Middeleeuwse kunst der Noor

delijke Nederlanden. Amsterdam 28 juni-28 september 1958. Catalogus met 162 
afbeeldingen. Blz. 72. 

3) Baldass und Heinz, blz. 87. 
4) Bijv.: R. van Marle. The development of the ltalian schools of painting. Vol. 

XIV. The Hague 1933, fig. 153 (ca 1492, Pintoricchio), fig. 154 (Pintoricchio); 
Vol. XVII (1935), fig. 98 en 101 (eind 15de eeuw? GentiIe Bellini), fig. 186 (ca 1500, 
Giovanni Bellini); Vol. XVIII (1936), fig. 96 (1497, Alvise Vivarini), fig. 121 (1493, 
Vittore Carpaccio), fig. 125 (1495, Vittore Carpaccio). 

5) Bijv. Friedländer 111, Tafel LXV (ca 1490? Meester van de Tiburtijnse 
SibylIe); IV, Tafel XLVII, XLVIII (1487? Meester van de Katharinalegende). 

6) Martelares, blz. 28. 
7) Baldass und Heinz, blz. 245 en 248 vlg. 
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am Main) 1), Kruisdraging (Escorial) 2), achterkant Johannes op Patmos 
(Berlijn) 3), St-Antoniustemptatie (Lissabon) 4), en Aanbidding der Drie 
Koningen (Madrid) 5); ronde kring op vaan (blz. 39) ook op Tuin der 
Onkuisheid-drieluik (Madrid); houding van benen en voeten van de 
bezwijmde (blz. 23) ook op het Hooiwagen-, het Tuin der Onkuisheid-, 
en het Laatste Oordeel-drieluik. 

Baldass rekent de Ecce Homo tot de "Frühwerke", de Hooiwagen
triptiek, Kruisdraging, Johannes op Patmos, Kluizenaarstriptiek, St
Antoniustemptatie en Laatste Oordeel-triptiek tot de "Werke der Reife", 
en de Aanbidding en het Tuin der Onkuisheid-drieluik tot de "Spät
werke". 

Het bovenstaande maakt het aannemelijk dat het drieluik met de 
gekruisigde martelares in zijn oorspronkelijke toestand tot de "Werke 
der Reife" behoort, en niet, zoals Baldass wil, tot de "Frühwerke". Het 
zou kort voor 1500 geschilderd kunnen zijn. 

Wanneer kunnen de overschilderingen aangebracht zijn? 
Het motief van het stekelvarken met sprieten (blz. 12) en van het 

niet ver van een houten kruis opgehangen dier (blz. 37) komt ook voor 
op de St-Antoniustemptatie te Lissabon. Het uitsteken van het achter
werk (blz. 13) ook op genoemde temptatie en in de Tuin der Onkuisheid. 
De vis op lange poten (blz. 13) ook op de Hooiwagentriptiek. Een op een 
ladder klimmende duivel (blz. 11) ook op het rechterluik van genoemde 
triptiek en op het rechterluik van het Tuin der Onkuisheid-drieluik. 
Het motief van een hoofd dat boven de grond uitkomt (blz. 12) en dat 
van een roofoverval (blz. 37) eveneens op het Laatste Oordeel te Wenen. 
De kraaien bij een wild dier (blz. 38) ook op de Aanbidding der Drie Ko
ningen te Madrid. 

De houding van St Antonius (blz. 9) herinnert aan die van de heilige 
op het rechterpaneel van de St-Antoniustemptatie te Lissabon. 

De overschilderingen zijn in stijl verwant aan de voorstellingen op de 
Kluizenaarstriptiek. 

We zagen reeds, dat volgens Baldass het Hooiwagendrieluik, de Kluize
naarstriptiek, de St-Antoniustemptatie en het Laatste Oordeel tot de 
"Werke der Reife" en de Aanbidding der Drie Koningen en het Tuin 
der Onkuisheid-drieluik tot de "Spätwerke" behoren. 

Het motief van een muurtje dat onderaan een schilderij de gehele 
breedte in beslag neemt, is niet van een ander werk van Bosch bekend. 
De opmerking van Baldass in zijn boek van 1943 (blz. 242) dat het ook 
voorkomt op het schilderij met de vrek (Washington), is niet geheel 
juist, omdat daar vóór het muurtje nog een stuk van het terrein zicht-

1) Baldass und Heinz, nr 120. 
2) Baldass lmd Heinz, nr 118. 
3) Baldass und Heinz, nr 127. 
4) Baldass und Heinz, nr 96 en 97. 
5) Baldass und Heinz, nr 102 (links) en 108. 
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baar is. Dit laatste is ook het geval op een Geseling van Christus die aan 
de Meester van Haarlem toegeschreven wordt en duidelijke invloed van 
Bosch vertoont (Philadelphia) 1). 

Op een andere Geseling (Dublin), die m.i. op een verdwenen origineel 
van Bosch teruggaat, wordt echter het gehele benedenstuk van het 
schilderij door een muurtje ingenomen 2). Het origineel van deze Geseling 
lijkt in dezelfde tijd te zijn ontstaan als de Kruisdraging in het Escorial. 
De twee mannen met baarden vindt men ook op het schilderij te Dublin. 
De ene, die met de kale kop, maakt zich op beide werken gereed Christus 
te slaan. Op beide stukken krijgt men betrekkelijk weinig figuren, alle 
van groot formaat. 

Uit het bovenstaande lijkt men te mogen opmaken, dat de overschilde
ringen niet lang na de schenkerfiguren ontstaan zijn, waarschijnlijk kort 
vóór of omstreeks 1500. 

1) Rep.: Mi8cellanea Prof. Dr. D. Roggen. Antwerpen 1957, blz. 109. 
2) Rep.: Idem, blz. 106. 



BESLUIT 

Bosch schilderde dus eerst op het linkerluik een schenker, met op de 
achtergrond een brandende stad waaruit mensen vluchten. Deze stad 
wordt door de vorm der torens als "zuidelijk" gekarakteriseerd. 

Op het rechterluik beeldde hij eerst een schenker af met op de achter
grond een schip dat veilig een haven binnenvaart, schipbreukelingen, 
wrakken van schepen, en vissers die een grote vis op het strand trekken. 
De vorm der bastions duidt aan dat we met een "zuidelijke" havenstad 
te doen hebben. 

Of ook links en rechts van de schenkers en beneden hen tafereeltjes te 
zien waren, is niet meer na te gaan. De ruimte daar is echter niet groot. 

Indien men aanneemt dat op het middenpaneel St Ontcommer voor
gesteld wordt, kan men de achtergronden van de zijluiken aldus ver
klaren: 

Links wordt gewezen op brandgevaar en rechts op het gevaar dat de 
zee biedt. In het algemeen werd St Ontcommer aangeroepen om te "ont
commeren", d.i. van kommer te bevrijden. Dit blijkt o.m. uit de volgende 
passage in een Middelnederlands Martyrologium Usuardi, dat uit 1474 
dateert: "Dese heyten die lude S' Ontkommer. Om dat se die ghene diese 
aen roepen in anxte. in node of in enigher bangicheit pleghet te ver
troesten ende te ontcommeren in horen lasteliken saken" 1). 

De schenkers zouden St Ontcommer om bescherming kunnen vragen 
tegen gevaren die hen te land en ter zee kunnen treffen. Bosch kan aan 
stad en haven een "zuidelijke" sfeer hebben willen geven, omdat St Ont
commer in het zuidelijke Portugal of op het zuidelijke Sicilië woonde. 

Neemt men daarentegen aan dat op het middenpaneel St Julia afge
beeld is, dan zou de brandende "zuidelijke" stad kunnen zinspelen op de 
verwoesting van Carthago, waar Julia woonde, en de "zuidelijke" haven 
zou de haven van Caput Corsicae kunnen voorstellen met het schip van 
Eusebius. De beide achtergronden zouden tevens gevaren te land en ter 
zee kunnen weergeven, waartegen de schenkers de bescherming van 
St Julia inroepen. 

Stelt men de poging om het middenpaneel als een St-Juliavoorstelling 
te verklaren tegenover die om er een St-Ontcommeruitbeelding in te 
zien (hoofdstukken Il en lIl), dan meen ik dat men de eerste als meer 
geslaagd dan de tweede beschouwen moet. De details die moeilijkheid 
geven, zijn de bezwijmde man met de twee geestelijken die hem helpen, 
en de vuile plekken op het gezicht van de martelares gecombineerd met 

1) Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Hs. 275, fol. 76ro • 

Dr G. 1. Lieftinck was zo vriendelijk de passage, die reeds door Sloet, blz. 9 vlg .. 
maar niet zonder fouten, vermeld wordt, te controleren. 
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de woorden van Zanetti. Maar de bezwijmde kan men met enige moeite 
als Eusebius verklaren (blz. 27), terwijl hij in het St-Ontcommerverhaal 
ontbreekt (blz. 36). De twee geestelijken zijn misschien monniken "qui 
erant in vicino" (blz. 27). De twijfel van Zanetti of de gekruisigde een 
man of een vrouw is, kan men toeschrijven aan de donkere vlekken op 
het gezicht, veroorzaakt door beschadiging van de verf, vervuiling of 
verkeerde restauratie (blz. 35). 

Door de overschildering werd het linkerluik een St-Antoniustemptatie, 
en het rechterluik waarschijnlijk een uitbeelding van de komst van Longo
barden op het eiland Margarita om het stoffelijk overschot van St Julia 
te halen (blz. 41). 

Misschien mag men aldus redeneren: 
In opdracht van twee schenkers die Italianen waren (het mutstype 

van de rechterschenker, het St-Juliamotief, en de reeds vroege aanwezig
heid van het schilderij in Italië doen aan Italiaanse opdrachtgevers 
denken) schilderde Bosch een St-Juliadrieluik. Waarschijnlijk kort voor 
1500. Niet lang daarna werden, om een ons onbekende reden, de schenkers 
vervangen door links een St-Antoniustemptatie en rechts een episode 
uit het verhaal van St Julia. De stijl van de zijluiken werd nu die van de 
Kluizenaarstriptiek, die ook reeds in de 18de eeuw in de verzameling van 
de Doges voorkomt. Stierven de opdrachtgevers, bestelde een andere 
Italiaan het Kluizenaarsdrieluik, en nam hij er de St-Juliatriptiek bij 
nadat de schenkers weggeschilderd waren? 

Deze hypothese wil ik echter onmiddellijk voor een betere ruilen. 

Door het aanbrengen van een reeks kleine voorstellingen op dát deel 
der zijluiken waarop eerst de grote schenkerfiguren afgebeeld waren, 
verstoorde Jeroen de stijlharmonie tussen luiken en middenpaneel. Het 
lijkt wel alsof hij iets vlug heeft moeten afleveren en toen bij het schilderen 
de invloed onderging van de kleine afmetingen van figuren op het Kluize
naarsdrieluik, die hij in diezelfde tijd penseelde. 

Dat hij muurtjes aanbracht, verstoorde de harmonie nog meer. Waar
om paste hij hier dit motief toe, dat hij schijnbaar makkelijk had kunnen 
vermijden? Was er beneden de schenkersfiguren een decoratieve recht
hoek, die de volle breedte van het paneel innam, zoals we deze aantreffen 
op de achterkanten van de zijluiken van het Laatste Oordeel te Wenen? 1) 
Kwam Bosch door de aanwezigheid van zo'n rechthoek er toe om het 
rechthoekige muurmotief toe te passen? De infra-rood foto's verhelderen 
de oorspronkelijke situatie niet. Op de panelen te Wenen is een wapen 
in de rechthoek afgebeeld, maar op onze luiken lijken wapens reeds voor 
te komen bij de knieën van de schenkers. 

Dat de overschilderingen van de hand van Jeroen zelf zijn, lijkt mij 
niet aan twijfel onderhevig. Ondanks de slechte toestand waarin zij ver-

1) Rep.: Baldass, nr 65 en 66. 
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keren, herkent men er de hand van de meester in, bijv. in de pittig geschil
derde roofoverval en het vriendelijke gelaat van de wegwijzer. 

Kan men in werken van Bosch en in hun geschiedenis gegevens vinden 
welke op contact wijzen tussen de schilder en Italianen die in de Lage 
Landen vertoefden? 

Dat hij invloed van Italiaanse kunstwerken ondergaan heeft (waar
mee hij eventueel in het huis van een in de Nederlanden verblijvende 
Italiaan kennis gemaakt zou kunnen hebben), valt niet met zekerheid 
aan te tonen 1). 

Dat Italianen belangstelling hadden voor Bosch' kunst, blijkt echter 
uit het feit dat in 1521, dus vijf jaar na de dood van de meester, de Vene
tiaanse patriciër Marcanton Michiel in het huis van de kardinaal Domenico 
Grimani te Venetië drie schilderijen van Jeroen zag, die hij aldus be
schrijft: La tela delinferno cun la gran diversità de monstri fo de mano 
de Hieronimo Bosch; La tela delli sogni fo de man de linstesso; La tel a 
della Fortuna cun el ceto che ingiotte Giona fo de man de linstesso 2) . 
Het waren dus drie doeken, waarop respectievelijk de hel, "droomge
zichten", en een storm met de walvis die Jona inslikt, afgebeeld waren 3). 

Maar dat deze stukken door een Italiaan bij Bosch besteld zijn, is niet 
bekend. 

1) Zie Uitweiding II. 
2) Der Anonimo Morelliano (Marcanton Michiel's notizia d'opere del disegno) . 

Text und Übersetzung von Dr Theodor Frimmel. Wien 1896, blz. 102. 
3) Tolnay's mening (Tolnay, blz. 92) dat met "La tela delinferno" en "La tela 

delli sogni" de vier panelen bedoeld worden die thans in het Dogenpaleis zijn en 
waaraan ik de volgende titels zou willen geven: Duivels brengen zondaren in de hel; 
Duivels pijnigen zondaren in de hel; Het aardse paradijs; De opvaart naar het 
hemelse paradijs; is onjuist. Natuurlijk is het mogelijk (hoewel Tolnay hier niet 
op wijst), dat de vier panelen de zijluiken waren van twee drieluiken waarvan de 
middenpanelen thans verdwenen zijn, en dat het ene middenstuk een "inferno cun 
la gran diversità de monstri" (een Laatste Oordeel?) voorstelde, en het andere 
"sogni", maar "tela" betekent "doek" en de vier werken in het Dogenpaleis zijn 
op hout geschilderd. Panelen noemt Marcanton Michiel "tauoletti" of "quadretti 
in tauola". 

Ten onrechte ziet Frimmel in het woord "Fortuna" een eigennaam. Frimmel 
heeft woorden die in het handschrift met een kleine letter beginnen, met een hoofd
letter doen drukken als hij meende dat er eigennamen mee bedoeld waren (zie zijn 
uitgave, blz. XVII). Ik heb het handschrift niet kunnen controleren, maar vermoed 
dat er "fortuna" geschreven staat. In elk geval betekent het woord, met of zonder 
hoofdletter, hier "storm". 



UITWEI DING I 

INVLOED OP BOSCH VAN KUNSTWERKEN UIT AZIË EN UIT 

DE GRIEKS-ROMEINSE OUDHEID, OF VAN AFBEELDINGEN ERVAN 

Baltrusaitis maakt het in een van zijn boeken aannemelijk, dat som
mige West-Europese kunstenaars in de middeleeuwen Aziatische kunst
werken gezien hebben, door handelaren naar Europa gebracht 1). 

Inderdaad bestond er in de 13de, 14de en 15de eeuw een vrij nauw 
contact tussen West-Europa en Azië 2). Zelfs China werd door Europeanen 
bezocht, o.a. door bewoners van de Lage Landen. 

Baltrusaitis meent, dat ook Bosch met Aziatische kunstwerken kennis 
gemaakt heeft, en geeft de volgende voorbeelden, waaraan ik eigen 
opmerkingen toevoeg: 

(1) De boom mens in de hel van het Tuin der Onkuisheid-drieluik, 
en duivels waarvan het hoofd in een holle boom steekt op de St-Antonius
temptatie te Lissabon, zouden teruggaan op Chinese voorbeelden van 
boomachtige duivels (blz. 164). 

(2) De bol met de aarde en het uitspansel er boven, op de achterkant 
van het Tuin der Onkuisheid-drieluik zou teruggaan op bol-achtige 
doorschijnende aureolen achter het hoofd van Boeddhistische heiligen 
(blz. 207). 

(3) Het liefdespaar in het doorschijnende. plantaardige omhulsel op 
het middenpaneel van het Tuin der Onkuisheid-drieluik 3) zou teruggaan 
op Chinese afbeeldingen van een ronde glazen vaas waarin Boeddha een 
jongetje opgesloten heeft (blz. 210). 

In genoemde drie gevallen lijken de voorstellingen bij Bosch zo weinig 
op de Aziatische, dat men m.i. geen invloed aan mag nemen. 

(4) Baltrusaitis gelooft, dat in West-Europa het motief om aan delen 
van een landschap menselijke vormen te geven, aan Chinese voorbeelden 
ontleend is. Hij meent bij Bosch drie van zulke anthropomorphische 
landschapsdelen aan te kunnen tonen, maar bij het eerste en derde voor
beeld beschrijft hij het Boschfragment geheel onjuist: de rotsen op de 
achtergrond van het rechterluik van het Tuin der Onkuisheid-drieluik 
ijken niet op de kaken van een duivel (blz. 216), en de rots op het linker-

1) J. Baltrusaitis. Le moyen áge jantastique. Antiquités et exotisme8 dans l'art 
gothique. Paris 1955, o.a. blz. 175 vlgg. Zie voor een voorbeeld dat B. niet noemt: 
Onte., blz. 268 (46): het Chinese paardje op de gravure van het Grote Slagveld van 
de Nederlandse Meester van het Sterven van Maria. 

2) Zie bijv. R. Henning. Terrae incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische 
Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber 
vorliegenden Originalberichte. Zweite, verbesserte Auflage. Band lIl, Leiden 1953; 
Band IV, Leiden 1956. 

3) Tuin, blz. 51. B. denkt ten onrechte dat ze in een glazen bol zitten. 
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luik van de Hooiwagentriptiek heeft geen mensenharen en draagt geen 
hoed met veer (blz. 218). Bosch' rotsen zijn niet anthropomorphisch. Bij 
het tweede voorbeeld, de tekening van "Het veld heeft ogen, het woud 
heeft oren", geeft hij geen Aziatisch prototype (blz. 216). 

(5) Jeroen zou het idee om duivels te maken die gedeeltelijk uit een 
voorwerp bestaan (bv. een kruik op paardepoten op het middenpaneel 
van de St-Antoniustemptatie te Lissabon, en een duivel met een trompet 
als neus op het middenpaneel van het Hooiwagendrieluik 1)) ontleend 
hebben aan Japanse voorstellingen (blz. 221). Voorbeelden waarop der
gelijke Bosch-duiveltjes in vorm lijken, geeft B. echter niet. 

Nooit vóór Jeroen zou men, volgens B., in West-Europa soortgelijke 
figuurtjes gemaakt hebben. Dit is onjuist. Een wezen met klarinetsnuit 
bijv. komt al vóór Bosch in een 15de-eeuws Nederlands handschrift 
voor 2). Ik meen dat Jeroen tot dit duiveltype gekomen is niet door het 
zien van Aziatische voorstellingen, maar van Westeuropese handschrift
versieringen. 

(6) Een duiveltje waarvan het bovenlijf in een soldatenhelm ver
dwijnt 3), op het rechterluik van het Laatste Oordeel-drieluik te Wenen; 
een duiveltje waarvan het bovenlijf in een korf steekt, op Alart du 
Hameels gravure van het Laatste Oordeel die waarschijnlijk naar een 
tekening van Bosch vervaardigd is; en een duiveltje waarvan het bovenlijf 
in een hoed verdwijnt, op een tekening van Bosch in Oxford, zouden op 
Japanse voorbeelden teruggaan (blz. 225). De oudste die de schrijver 
geven kan, dateren echter uit de tijd van Bosch zelf, en zijn trouwens 
geen echte prototypen (blz. 221 en 225). 

(7) B. vindt dat de St-Antoniuskwellingen van Jeroen aansluiten bij 
Boeddhatemptaties (blz. 232). Hier geeft hij blijk de vitae van St Anto
nius niet goed te kennen. De duivels die de heilige in de lucht opnemen, 
en de vrouw die hem tracht te verleiden, zijn ontleend aan het leven van 
St Antonius, en het motief van dorpje, kerk of stad die in brand staat, 
hangt samen met de bescherming tegen drieërlei vuur die de heilige 
geacht werd te geven 4). Met Boeddhavoorstellingen heeft dit alles niets 
te maken. 

(8) Thibetaanse en Japanse Mandalavoorstellingen (geometrische con
centratievoorstellingen) zouden invloed uitgeoefend hebben op het ont
staan van Duitse uitbeeldingen van de zes wereldtijdperken, de spiegel 

1) B. noemt nog een kasteeltje, dat, bekroond door een trechter, het varken 
van St Antonius aanvalt, op de Temptatie in het Prado. Ten onrechte meent 
hij, dat op hetzelfde schilderij een steen naar Antonius kijkt (het is een mensenhoofd), 
en dat op het door Alart du Hameel, waarschijnlijk naar een tekening van Bosch, 
gegraveerde Laatste Oordeel een mand op beentjes loopt (het is een korf waarin 
een duiveltje zijn bovenlijf gestoken heeft). 

2) Rep.: Onte., afb. 111. 
3) Het is geen kerkklok, zoals B. denkt. 
4) Zie Onte., blz. 104. 
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der wijsheid, de deugden en ondeugden, en de vreugden en overwinningen 
van Maria, en ook op Jeroen's Tafel der Zeven Hoofdzonden (blz. 250 
vlgg.). Van een rechtstreekse invloed op Bosch is hier echter geen sprake. 
Wel bestaat er samenhang tussen de Tafel en een Franse miniatuur uit 
La Cité de Dieu en een Duitse houtsnede uit de 15de eeuw 1). De eerste 
wordt door B. niet genoemd, de tweede wel. 

(9) Het vliegende ei dat bereden wordt door een duivel die een toorts 
draagt, op het middenpaneel van de St-Antoniustemptatie te Lissabon 2), 
zou rechtstreeks geïnspireerd zijn op de zonneschijf, afgebeeld op Assy
rische cylinders (blz. 61). Deze bewering mist elke grond. 

Bij geen enkel voorbeeld van Bosch dat de schrijver geeft, weet hij 
mij ervan te overtuigen, dat Jeroen in dat speciale geval beïnvloed is 
door het zien van een Aziatisch kunstwerk, of eventueel van een afbeel
ding ervan. 

Elders wees ik op voorstellingen bij Bosch, waarbij oosterse invloed 
aangenomen is door schrijvers vóór Baltrusaitis 3). Ook in deze gevallen 
is de uiterste behoedzaamheid geboden. De combinatie van een naakte 
danser en danseres op het middenpaneel van het Tuin der Onkuisheid
drieluik bijv. herinnerde Combe aan Hindoese voorstellingen van Siva. 
M.i. moet men hier liever invloed aannemen van afbeeldingen in middel
eeuwse handschriften van monstermensen met meer dan twee armen 4). 

Zelf wijs ik nu nog, behalve op de reeds genoemde torentypes van 
Bosch, op: 

(1) De Chinees-achtige man met puntmuts in de rechter benedenhoek 
van de Kruisdraging te Gent 5). 

(2) De man in een Japans-achtige wapenrusting geheel rechts op een 
Kruisdraging die in 1936 in het bezit van de kunsthandel Arnot te Londen 
was 6). 

(3) Het witte teken dat, te zamen met een witte halve maan en ster, 
aangebracht is op de rode hoofddoek van een seniele grijsaard die een 
dij van Christus wellustig betast (Doornenkroning, National Gallery, 
Londen) 7). Dit teken lijkt op het Chinese character voor "groot" en 
tevens op de hoofdletter A. Misschien wilde Bosch deze letter ermee weer
geven. en koos hij een vorm die aan het oosten ontleend is, omdat ook 
de halve maan met ster oosters is. 

1 ) 

2) 
3) 
4) 

Onte., blz. 
Onte., blz. 
Onte., blz. 
Tuin, blz. 

244. 
104. 
268. 
50. 

5) Rep.: Baldass und Heinz, nr 119. 
6) Rep.: Baldass, nr 113. Volgens Tolnay is het een kopie van een verloren 

gegaan origineel. Vergelijk voor de wapenrusting: A. Racinet. Le c08tume hi8torique. 
Paris 1888, Vol. I, Japon, les primitif8 et les conquérants, nr 21. 

7) Duidelijke rep. in kleuren: The Studio 1938, blz. 193. Minder duidelijk: Combe 
(1957), pI. 115. Martelare8, pI. XXIV. 
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De halve maan, met of zonder ster, is oorspronkelijk een Turks embleem. 
Bij Bosch werd zij o.a. een zinnebeeld van de duivel, omdat de Mohamme
daanse Turken wel als dienaren van de duivel werden beschouwd 1). Bij 
de grijsaard heeft maan met ster waarschijnlijk ook een diabolische 
functie. Misschien is de A hier bedoeld als de beginletter van het woord 
Antichrist. 

Het is echter niet noodzakelijk om invloed van een Chinees character 
aan te nemen op het ontstaan van de vorm van Bosch' A. Voor Bernhard 
von Breydenbach's Peregrinationes in Terram Sanctam tekende Reeuwich 
een Arabisch alphabet, waarvan de letter I lijkt op de letter van Bosch 
minus de rechterpoot 2). Misschien heeft Jeroen, die m.i. werk van 
Reeuwich gekend heeft, zijn A een oosterse vorm gegeven onder invloed 
van een Arabisch letterteken, gezien in het door Reeuwich geïllustreerde 
boek. 

(4) Bosch' stokken met knoedelvormige verdikking aan het ene 
einde. Ze doen even denken aan de lange stok met een haarachtige ver
dikking aan een uiteinde, gedragen door een Chinese duivel uit de 12de 
eeuw 3). Jeroens stokken hebben echter m.i. een geheel andere oorsprong, 
daar zij lijken terug te gaan op zwabbers en ragebollen die door Vasten
avondgangers gedragen werden 4). 

(5) Een hertachtig dier met gebogen hoorn met bolletjes, in het 
paradijs van het Tuin der Onkuisheid-drieluik 5), en een paard met lange, 
rechte hoorn met weerhaakjes, in de tuin zelf 6). De beide dieren vertonen 
enige verwantschap met afbeeldingen, en ook beschrijvingen, van een
hoorns in middeleeuwse en 16de-eeuwse Mohammedaanse geschriften. 

Men kan ze nl. vergelijken met afbeeldingen van de shädhahvär, die 
soms met een rechte, soms met een gebogen hoorn voorgesteld werd. In 
beide gevallen heeft de hoorn uitsteekseitjes 7). Over dit dier schrijft 
Ettinghausen: "On its single horn are said to be 42 hollow branches. 
They form a kind of Aeolian flute because the wind pro duces cheerful 
or plaintive sounds when passing through them. These are so pleasant 
that other animals are attracted by it" 8). 

1) Onte., blz. 147 vlg. 
2) Zie voor de uitgaven van 1486 en 1488 die ik raadpleegde: Onte., blz. 242 (8). 

Het is de letter lam zoals deze aan het eind van een woord geschreven werd. Marte
lares, pI. XXV. 

3) Rep.: Baltrusaitis, blz. 161. 
4) Onte., blz. 150 vlgg. 
5) Tuin, blz. 25 en 26. Rep.: Baldass und Heinz, nr 62. Martelares, pI. XXVIII. 
6) Tuin, blz. 57. Rep.: Baldass und Heinz, nr 66. Martelares, pI. XXIX. 
7) Martelares, pI. XXVI en XXVII zijn ontleend aanR. Ettinghausen, The unieorn, 

Studies in Muslim ieonography I, Freer Gallery of Art, Occasional papers, Vol. I, 
Number 3, Washington 1950, pi. 42 (het Sarre al-Qazwini handschrift uit de tweede 
helft van de 14de eeuw: rechte hoorn) en pI. 43 (het al-Qazwïni handschrift van 
1545: gebogen hoorn). 

8) Ettinghausen, blz. 64 vlg. 
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Heeft Bosch Mohammedaanse miniaturen, of natekeningen ervan, 
gekend, die bijv. in het bezit waren van zijn opdrachtgever? Of is het 
shädhahvär-eenhoorntype in Westeuropese bestiaria of in randver
sieringen van Westeuropese handschriften overgenomen, en heeft Jeroen 
er daarin kennis mee gemaakt? Afbeeldingen van dit type in West
europese mss. zijn mij echter tot heden niet onder ogen gekomen. Wel 
wees ik er reeds op, dat in Maerlants Alexanders Geesten een dier voorkomt 
met een grote hoorn in de vorm van een getand zwaard, dat in Indië 
gesitueerd wordt 1). Is dit de shädhahvär-eenhoorn met de gebogen hoorn 
met uitsteeksels? Dan zou de shädhahvär in West-Europa in de middel
eeuwen niet onbekend zijn geweest. 

In zijn boek heeft Baltrusaitis ook een aantal voorbeelden gegeven 
van voorstellingen in het werk van Bosch, die volgens hem ontstaan 
zouden zijn na het zien van kunstwerken uit de Grieks-Romeinse oud
heid. Ik som ze hier op en lever commentaar. 

(1) Duivels die bestaan uit een mensen hoofd dat rust op een vreemd
soortig onderstel, zou Jeroen soms ontleend hebben aan Grieks-Romeinse 
monster figuren welke o.a. op gesneden stenen voorkomen. Van de voor
beelden die de schrijver van dit type duivel bij Bosch noemt (blz. 42-45, 
fig. 21 en 22), geeft hij echter slechts bij twee een antiek prototype. In 
het eerste geval (insect-vogel-duivel met mensenhoofd op een tekening te 
Oxford; fig. 21, D en E) is de verwantschap te gering om aan te nemen, 
dat Jeroen de antieke voorstelling gezien moet hebben. In het tweede 
geval (de romploze bedelaar-duivel op het middenpaneel van de St-Anto
niustemptatie te Lissabon; fig. 22) is het prototype een vervalsing uit 
omstreeks 1320. Elders heb ik er op gewezen, dat de vorm van bedoelde 
duivel ontleend is aan bizarre voorstellingen van middeleeuwse miniatuur
kunst en plastiek 2). 

(2) Het liefdespaar in de mosselschelp op het middenpaneel van het 
Tuin der Onkuisheid-drieluik zou teruggaan op het antieke motief van 
een dier waarvan het achterste gedeelte in een schelp vastzit (blz. 59). 
Een prototype dat ook maar even aan de voorstelling van Bosch herinnert, 
kan de schrijver echter niet geven. 

(3) Het eendschip in het water 3) en het steekvogelschip en het ridder
schip in de lucht 4), alle op het middenpaneel van het drieluik te Lissabon, 
zouden teruggaan op afbeeldingen van vliegende vogelschepen op gesneden 
stenen (blz. 61 en 62). Slechts de verwantschap tussen het steekvogel
schip en een zwaanschip op een antieke zegel is vermeldenswaard (fig. 26). 

1) Onte., blz. 299 en Tuin, blz. 35 (5). 
2) Onte., blz. 41. 
3) Onte., blz. 73; afb. 16. 
4) Onte., blz. 103; afb. 21. 
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Maar elders wees ik er op, dat een 14de-eeuwse miniatuur ook een vogel
schip weergeeft 1). 

(4) De vliegende vis die bereden wordt door een duivel, eveneens op 
het middenpaneel van genoemd drieluik 2), zou geïnspireerd zijn op 
afbeeldingen van een ruiter op een vis op gesneden stenen en munten 
(blz. 62). Ook hier is de samenhang gering. 

(5) Tot het visschip op bedoeld middenpaneel 3) zou Bosch geïnspi
reerd zijn door het zien van een visschip op een gesneden steen (blz. 62, 
fig. 26). Verwantschap is hier zeker aanwezig. 

(6) Een duiveltje dat uit een hoofd met drie benen bestaat, op het 
Laatste Oordeel-fragment in de Pinakothek te München 4), zou terug
gaan op voorstellingen op munten (blz. 64, fig. 27, B). Maar dergelijke 
monsterwezens vindt men ook in handschriften en aan kerken. 

(7) Tot zijn monsterdieren die twee in plaats van vier poten hebben 
(op het linkerluik van de Tuin der Onkuisheid-triptiek, bij de giraf; op 
de St-Antoniustemptatie in het Prado, in de linker benedenhoek; op 
een tekening in het Louvre) zou Jeroen geïnspireerd zijn door het zien 
van middeleeuwse miniaturen enz. die in laatste instantie teruggaan op 
afbeeldingen op antieke munten (blz. 69; fig. 29 en 30). Dit is heel waar
schijnlijk het geval. De afbeeldingen op de munten die de schrijver geeft, 
staan veel te ver van de Boschfiguren af om rechtstreekse beïnvloeding 
aan te nemen. 

Zeker acht ik het mogelijk dat Bosch gesneden stenen, penningen en mun
ten uit de Grieks-Romeinse oudheid, of natekeningen ervan, gezien heeft. 

Baltrusaitis wijst er op, dat er in de 15de eeuw in West-Europa ver
scheidene kunstliefhebbers deze oudheden verzamelden, bijv. Jean, Duc 
de Berry (t 1416), in wiens dienst de gebroeders van Limburg stonden 5). 

Twee composities in de Très Riches Heures de Chantilly (ca 1410-1416) 
gaan terug op een gouden penning met Heraclius en Constantijn, die de 
hertog in 1402 voor zijn verzameling verwierf 6). 

Herhaaldelijk is gewezen op samenhang tussen kunstproducten van de 
drie gebroeders en hun school, en die van Bosch 7). Misschien heeft Jeroen 
werken van de gebroeders, waaronder natekeningen van voorstellingen 
op gesneden stenen, penningen en munten uit de Grieks-Romeinse oud
heid, gezien bij verwanten van de gebroeders in Nederland. In verband 
hiermee wijs ik op het volgende: 

De te Parijs en Dijon werkzame schilder Jan Maelwel (t 1415), geboren 
te Nijmegen, en getrouwd met ene Heilwig die waarschijnlijk ook uit 

1) Onte., blz. 103; afb. 11 9. 
2) Onte., blz. 103; afb. 19. 
3) Onte., blz. 72; afb. 16. 
4) Rep.: Tolnay, pI. 67. 
5) Baltrusaitis, blz. 26 en 66. 
6) BaltrtiSaitis, blz. 67. 
7) Onte., blz. 246 en 261; Tuin, blz. 185. 
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Nijmegen kwam, was een oom van de gebroeders van Limburg. De laatsten 
zijn geboren in Nijmegen en werkten in Dijon, Parijs en Bourges 1). 

Kinderen van Jan Maelwel zijn later te Nijmegen woonachtig 2) en 
een te Nijmegen wonende broer en zuster van de drie beroemde miniatoren 
erven goederen die de broeders na hun dood in 1415 of 1416 in Frankrijk 
nalieten 3). Zo kunnen werken, bijv. schetsboeken, niet alleen van Maelwel, 
maar ook van Paul, Jan en Herman van Limburg na 1415 in Nijmegen 
gekomen zijn. 

De vader van de gebroeders van Limburg, een burger van Nijmegen, 
was de beeldsnijder Arnold, die zich behalve "van Limburg" ook "van 
Aken" noemde 4). Was hij familie van de schilders Van Aken te 's-Her
togenbosch: onze Jeroen, diens broer Goossen, en hun vader Anthonie 
en grootvader Jan? 5) En heeft Jeroen bij familie in Nijmegen werken 
van Nederlands-Bourgondiërs gezien? 

Maar steeds moet men er op bedacht zijn, dat fantastische figuren 
van Bosch die op voorstellingen uit de Grieks-Romeinse oudheid lijken, 
door de kunstenaar ontleend kunnen zijn aan middeleeuwse miniaturen, 
plastieken, enz. of aan Renaissancewerken. 

Zelf wees ik er reeds op, dat de gehoornde paard-vis op Jeroens linker
luik van het Tuin der Onkuisheid-triptiek lijkt op een Romeinse equus 
marinus, maar dat fabeldieren uit de oudheid hun leven in middeleeuwse 
bestiaria voortgezet hebben 6). Ook dat Bosch misschien op het idee 
gekomen is om het motief van vogel bij bolvrucht op een ronde metalen 
broche af te beelden, door het zien van een Romeinse penning die een 
adelaar bij een wereldbol vertoont. Renaissance-penningen kennen de 
adelaar bij wereldbol echter ook 7). 

Hier volge nog een voorbeeld. Op de brede onderrand aan het opper
kleed van de negerkoning op Bosch' Aanbidding in het Prado ziet men 
een vogel met een vrouwenhoofd, twee met mannenhoofden en vier 
gewone vogels 8). Ze bevinden zich bij zaadkorrels die uit een bolvrucht 

1) F. Gorissen. Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Ein Nimweger Künstler
familie um die Wende des 14 Jhs. Bijdragen en mededelingen der Vereniging "Gelre". 
Deel LIV (1954), blz. 162 en 169. 

2) Idem, blz. 162. 
3) Idem, blz. 172. 
4) Idem, blz. 169. 
5) Zie voor deze drie generaties Van Aken te 's-Hertogenbosch: F. W. Smulders. 

Een zuster van Jeroen Bosch. De Brabantse Leeuw IV (1955), blz. 97 vlgg. 
6) Tuin, blz. 23. Over de pogingen van Fraenger om Bosch voor te stellen als 

iemand die kennis gemaakt heeft met geheimzinnige secten die Aziatische en Grieks
Romeinse voorwerpen gebruikten welke door hem soms nageschilderd zouden zijn, 
heb ik afwijzend geoordeeld in Tuin, blz. 135-180, vooral blz. 151-159. 

7) Martelares, blz. 24. 
8) Rep.: Baldass und Heinz, nr 104; duidelijker: Lotte Brand Philip. The Prado 

Epiphany by Jerome Bosch. The Art Bulletin. December 1953, afb. 12. 
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komen. Een der man-vogels kijkt naar de vrouw-vogel. De schilder wijst 
in dit tafereel op de onkuisheid van het heidense geloof van de neger: 
vogels bij zaadjes en bolvrucht wijzen op de geslachtsdaad 1). De vogel 
met vrouwenhoofd lijkt op Griekse afbeeldingen van sirenen. Toch hoeft 
men niet aan te nemen dat Jeroen zo'n afbeelding gezien heeft: in middel
eeuwse handschriften vindt men nl. herhaaldelijk vogels met mensen
hoofden weergegeven 2). Soms stelt ook daar een vogel met vrouwen
hoofd een sirene voor 3). 

Misschien is het niet overbodig op te merken dat Bosch, indien hij zich 
al eens zou geïnspireerd hebben op een kunstwerk uit Azië of de Grieks
Romeinse oudheid, of op een afbeelding ervan, hij alleen de vorm lijkt 
over te nemen, en deze dan nog op eigen wijze verwerkt. De symbolische 
betekenis lijkt hij niet tot de zijne te maken 4). 

Het is bijv. mogelijk dat hij aan de A op de hoofddoek van een grijsaard 
op de Doornenkroning in de National Gallery te Londen een oosterse 
vorm gaf onder invloed van het Chinese teken voor "groot". Maar Bosch' 
letter heeft niet de betekenis van het Chinese character. Ook is het moge
lijk dat hij op het idee van zijn visschip gekomen is door het zien van een 
visschip op een antieke gesneden steen, of van een afbeelding ervan. Hij 
nam hier dan echter alleen de vorm over, en deze nog slechts gedeeltelijk. 
Het visschip met toebehoren heeft bij Bosch nl. een geheel andere beteke
nisinhoud dan de antieke voorstelling 5). 

1) Tuin, o.a. blz. 18 (bolvrucht), 28 (vogel), 45 (zaadjes), 50 en 55 (vogel bij 
bolvrucht) . Vgl. The Art Bulletin, December 1953, blz. 279, noot 52, waar L. Brand 
Philip naar Onte. verwijst. 

2) Bijv.: H. Omont. Livre des Merveilles. Manuscrit Français 2810 de la Bibliothè
que Nationale. Tome 11. Paris z.j., pI. 183: in het "Paradis du Vieux de la Montagne" 
zijn twee zulke vogels afgebeeld. 

3) Bijv.: Raimond van Marle. Iconographie de l'art profane au Moyen-Age et à 
la Renaissance, etc. La Haye 1932. Tome 11, blz. 297: Engelse miniatuur uit de 
14de eeuw. 

4) Een uitzondering zou de vogel met het vrouwenhoofd kunnen zijn, indien 
Bosch haar van een antieke sirene-voorstelling nagetekend heeft. De sirene komt 
immers reeds in de Grieks-Romeinse oudheid soms als een symbool van de vrouwe
lijke verleiding voor (Pauly-Wissowa, Zweite Reihe, Dritter Band, kol. 297). 

5) Zie voor de betekenis van Jeroens vis9chip: Onte., blz. 72. 



UITWEIDING II 

INVLOED OP BOSCH VAN KUNSTWERKEN UIT ITALIË (ca 1375-
ca 1515) , OF VAN AFBEELDINGEN OF VERWERKINGEN ERVAN 

Men krijgt soms de indruk dat Jeroen Italiaanse kunstwerken, of 
afbeeldingen (bijv. natekeningen) ervan, of verwerkingen, gekend zou 
kunnen hebben. 

Elders wees ik erop dat hij misschien Italiaanse diertekeningen gezien 
heeft in de trant van die van Giovannino de' Grassi en Pisanello, of 15de
eeuws Nederlands werk waaraan zulke tekeningen ten grondslag liggen 1). 

Bij het bekijken van schilderijen van Bosch noteerde ik nog het vol
gende: 

Enkele der rotsgevaarten met holten op de achtergrond van het paradijs 
en de tuin van het Tuin der Onkuisheid-drieluik 2) doen even denken aan 
twee rotsformaties op de maand April, door Francesco del Cossa in of 
kort voor 1470 als wandschildering in het Schifanoiapaleis te Ferrara 
aangebracht 3). 

Het tafereel van de zondaar die op het rechterluik van de Hooiwagen
triptiek door drie helse honden aangevallen wordt 4), herinnert even aan 
de scène van de naakte, door twee honden gebeten vrouw, op Bartolommeo 
di Giovanni's uitbeelding van Boccaccio's verhaal van Nastagio degli 
Onesti (1483?) 5). 

De fontein in het aardse paradijs (Dogenpaleis, Venetië), dat op naam 
van Bosch staat maar wel eens een oude kopie zou kunnen zijn 6), her
innert aan Italiaanse Renaissance-fonteinen, en het vleugeltype van het 
vliegende ei op het middenpaneel van de St-Antoniustemptatie te Lissa
bon 7) aan vleugels bevestigd aan de wereldbol waarop het Christuskind 
of de Fortuin staat. 

Maar in geen dezer gevallen heeft Jeroen met zekerheid de prikkel 
van een Italiaans voorbeeld of van een afbeelding of verwerking ervan, 
ondergaan. 

1) Tuin, blz. 69-72. 
2) Rep. : Baldass und Heinz, nr 62, 63 en 65. 
3) Rep.: Paolo D'Ancona. The Schilanoia months at Ferrara with a critical notice 

on the recent restoration by Cesare Gnudi. Milan 1954, pI. 13, 14 en 15. Men zie ook 
de rotsen op een aan Del Cossa toegeschreven mansportret : Collectie Thyssen
Bornemisza (Schloss Rohoncz). Tentoonstellingscatalogus Museum Boymans-Van 
Beuningen 1959-1960, nr 34. 

4) Rep.: Baldass und Heinz, nr 35. 
5) Rep.: R. van Marle. The development ol the ltalian schools of painting. Vol. 

XIII. The Hague 1931, fig. 157. Het onderwerp is door Bartolommeo meer behan
deld. Zie blz. 234 vlg. en fig. 161. 

6) Rep.: Baldass und Heinz, nr 38. 
7) Rep. : Baldass und Heinz, nr 95. 
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Men heeft nog Pisanello genoemd in verband met de Morenkoning op 
Bosch' Aanbidding te Philadelphia, en ook werken van Leonardo da 
Vinci, van schilders van halffiguren als Bellini, Mantegna en Giorgione 
en van hen die de groepering in drieën toepasten, met Bosch in verband 
gebracht, m.i. steeds zonder de beïnvloeding aanvaardbaar gemaakt te 
hebben 1). 

CuttIer meent dat Jeroen details voor zijn St-Antoniustemptatie te 
Lissabon ontleend heeft aan Florentijnse gravures van planeten met hun 
kinderen, uit ca 1460, en aan Nederlandse houtsneden met hetzelfde 
onderwerp, die op Italiaanse voorbeelden zouden teruggaan 2). 

Een goochelaarvoorstelling op de Luna-gravure (Lippmann, pI. A VII; 
CuttIer, fig. 8) zou het voorbeeld geweest zijn voor de scène met de uit
deling van spijs en drank op het middenpaneel (Onte., afb. 12 en 14). 

Een brug met zonnewijzer en duikende man op dezelfde gravure, het 
voorbeeld voor de brug (het is geen gevangenis, zoals C. meent) met in 
een kring geschaarde zodiaktekens (ten onrechte door C. als een zonne
wijzer beschouwd) en een man die op het punt staat van de brug af te 
duiken (Onte., afb. 18). 

De gevangenis (sic) zou ook beïnvloed zijn door een gevangenismuur 
met tralievenster waarachter iemand staat, op de Saturnus-gravure 
(Lippmann, pI. A I; CuttIer, fig. 9). 

De duivelin die op een rat rijdt, met twee bedelkinderen bij zich (Onte., 
afb. 17), zou teruggaan op een vrouw met een kind op de rug bij de 
gevangenis op dezelfde gravure. 

Van een geslacht varken op deze gravure zou Bosch het dode varken 
gemaakt hebben dat door een beul-duivel gedragen wordt (Onte., afb. 15). 

Een man bij een ketel met voedsel, vóór de gevangenis, zou de knielende 
duivelin geworden zijn die voedsel uitreikt (Onte., afb. 12). 

Een ruiter met een valk op de hand op de Jupiter-gravure (Lippmann, 
pI. A Il; CuttIer, fig. 11) zou Bosch tot de duivel op het kruik-paard 
geïnspireerd hebben (Onte., afb. 17). 

Twee jachthonden op deze gravure zouden het voorbeeld geweest zijn 
voor twee gepantserde hondjes (Onte., afb. 15). 

Ruiters op de Mars-gravure (Lippmann, pI. A lIl) zouden Bosch 
gebracht hebben tot het ontwerpen van de ruitergroep rechts van de 
ruïne (Onte., afb. 17). 

Een harpspeler op een Nederlandse houtsnede van Venus met haar 
kinderen uit ca 1467 (Lippmann, pI. CV; CuttIer, fig. 12), die op een 
Italiaans voorbeeld zou teruggaan, zou de gansruiter met de paarde
schedel (Onte., afb. 13) opgeleverd hebben. Een hoofddeksel van een 
muzikant, de muts van een spijsuitdeler bij de ruïne (Onte., afb. 12). Het 

1) Ontc., blz. 251 en 255. 
2) Ch. D. Cuttier. The Lisbon temptation of St Anthony by Jerome Bosch. The 

Art Bulletin XXXIX, blz. 118-121. 
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muziekinstrument van een andere speelman, de klarinetsnuit van een 
duivel (Onte., afb. 12) 1). Een minnepaar in een tent, de monnik en de 
meretrix bij het kalebas-bastion (Onte., afb. 18). 

Een kreupele bedelaar op de Saturnus-houtsnee in dezelfde serie 
(Lippmann, pI. Cl; CuttIer, fig. 13) zou het voorbeeld geweest zijn voor 
de bedelaar-duivel met de draailier (Onte., afb. 12). 

Een brandende stad op de Mars-houtsnee in deze serie (Lippmann, 
pI. C lIl) het voorbeeld voor het brandende dorp (Onte., afb. 19). Torens 
op de Luna-houtsnee in de serie (Lippmann, pI. C VII) het voorbeeld 
voor de ruïne waarin Antonius huist (Onte., afb. 5). 

Een ieder die zich de moeite geeft om de details van de gravures en 
houtsneden nauwkeurig te vergelijken met de details van de St-Antonius
temptatie, zal constateren dat ontlening door Bosch onaanvaardbaar is. 
Van enige verwantschap is alleen sprake bij de muts en het muziekinstru
ment, maar deze heeft Jeroen waarschijnlijk ontleend aan een scène op 
een Sol-blad in de trant van het Sol-blad van de Meester van het Huisboek. 

Pigler en mevrouw Philip menen dat Jeroen zijn marskramer (Rotter
dam) ontleend heeft aan een figuur op de Florentijnse Saturnus-gravure 
van ca 1460 of aan een erop lijkende voorstelling van Saturnus met zijn 
kinderen 2). Deze figuur is echter noch in vorm noch in betekenis verwant 
aan de marskramer. Hij draagt een mandje in de hand en een zak op 
de rug, en is geen marskramer, maar een varkenshoeder, die in het mandje 
en de zak eikels aan de zwijnen brengt 3). 

Zeker heeft Bosch afbeeldingen van planeten met hun kinderen gekend, 
maar in de trant van die van de Meester van het Huisboek. In Onte. wees 
ik erop, dat sommige door Jeroen ontworpen voorstellingen verwant zijn 
aan tafereeltjes op de Sol-, Mercurius-, Venus- en Luna-tekeningen van 
de Meester. Het gezelschap dat om een tafel naar drie speellieden luistert 
(Sol-blad) en de vrouw die bij een tafel een beker aan een man reikt 
(Mercurius-blad) brengen nI. de spijsuitdeling op het middenpaneel van 
de St-Antoniustemptatie te Lissabon in herinnering (Onte., blz. 44, 
239(30), afb. 12, 67, 78). Het minnende paar met fluitspelende nar (Sol
blad) doet denken aan het tweetal met luit, muziekblad en duivel op het 
middenpaneel van de Hooiwagentriptiek (Onte. , blz. 16(66), 240(33), 
afb. 66, 67). De badstoofhoudster (Venus-blad) herinnert aan de wijn
schenkende "Venus" op het rechterluik van genoemde St-Antonius
temptatie (Onte., blz. 109, 240(34), afb. 11, 90), en de goochelaar met 

1) De muts en het muziekinstrument komen ook voor bij een gezelschap dat 
om een tafel naar drie speellieden luistert, op het Sol-blad van de Meester van het 
Huisboek (Onte., afb. 12 en 67). 

2) A. Pigler. A8trology and Jerome B08ch. The Burlington Magazine. Vol. XCII 
(1950), blz. 132. L. Brand Philip. The peddler by Hieronymus B08ch. A 8tudy in 
detection. Het Nederland8 Kunsthi8torisch Jaarboek 1958, blz. 4, noot 8. 

3) Men zie de duidelijke reproductie in Lippmann, pI. A I en vergelijke de voor
stelling met pI. B I, waar men de man ziet terwijl bij eikels voor de varkens strooit. 
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kokertjes en vrouw met aap (Luna-blad) aan Bosch' tekening van de 
goochelaar in het Louvre (Onte., blz. 240(36)). De tafereeltjes op de teke
ningen van de Meester van het Huisboek staan in stijl en voorstelling veel 
dichter bij Bosch dan de details van de door CuttIer gesignaleerde gravu
res. Hiermee wil niet gezegd zijn dat Bosch het Hausbueh gezien heeft, 
maar wel dat hij kennis gemaakt heeft met afbeeldingen van planeten 
en hun kinderen die nauw verwant zijn aan die van de, m.i. oorspronkelijk 
Nederlandse, kunstenaar. 

Ook wees ik er op, dat Bosch misschien nog andere planetenvoorstel
lingen gekend heeft. Bij het ontwerpen van een duivel in wie hij een 
impotente dronkelap hekelt (rechterluik van genoemde St-Antonius
temptatie) lijkt hij beïnvloed te zijn door afbeeldingen van Saturnus in 
de trant van die welke men ziet op een 15de-eeuwse Duitse houtsnede 
van Saturnus met zijn kinderen (Onte., blz. 115(31), afb. 22, 129). En 
twee naakte vrouwenfiguurtjes in de tuin der onkuisheid doen denken 
aan een naakte jonge vrouw op een tekening van de planeet Venus die 
uit ca 1420 dateert en invloed van de gebroeders Van Limburg verraadt 
(Tuin, blz. 53(6), afb. XXIX). 

Maar geen dezer Bosch-tafereeltjes en figuren heeft een astrologische 
betekenis. Herhaaldelijk is Jeroen door wat hij zag geïnspireerd tot het 
ontwerpen van scènes en figuren die een geheel andere functie hebben dan 
de eraan verwante voorstellingen in het "voorbeeld". 
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A 

Motieven, woorden, uitdrukkingen, persoonsnamen, titels van sommige boeken en 
handschriften, namen van sommige schilderi}en, miniaturen en gravures, invloed op 

en belangstelling voor Bosch' kunst. 

aap, 10 
aap en beer, 22 
aap valt met een speer een beer aan, 

22, 36 
Acta Sanctorum, 18-20, 26, 34, 40 
adelaar bij wereldbol op Romeinse en 

Renaissance-penningen, 24, 57 
aftereynt: hy stack zyn - uyt, of hy 

borghen wouw, 13 
Aken, Anthonie van, 57 
Aken, Goossen van, 57 
Aken, Hieronymus van, 57 
Aken, Jan van, 57 
Aken of van Limburg, Arnold van, 57 
apen spelen met vogels, 26 

badstoof, 12 
banderol zonder letters, 25 
bastion dat van onderen de vorm van 

een kalebas heeft, 39, 45 
bastion waarvan de top aan de spits van 

een stupa doet denken, 39, 45 
bedelaar-duivel met draailier, 61 
bedelaar-duivel, romploze, 55 
beer, 38 
beer en aap, 22 
beer met kraai of raaf op de rug, 38 
belangstelling van Italianen voor Bosch' 

kunst, 50 
Bellini, 60 
benen en voeten, gestrekt en nauw aan-

eengesloten, 23, 46 
bol met de aarde en het uitspansel, 51 
bolvrucht, rode, 24 
boom, holle, dorre, 27 
boommens in hel, 51 
bordeelbezoeker, 11 
Bosch, broer van Jeroen; grootvader 

van J eroen; vader van J eroen; zuster 
van Jeroen, 57, 57 (5) 

Bosch neemt van een voorbeeld meestal 
alleen de vorm over (en deze dan nog 
gedeeltelijk), en niet de symbolische 
betekenis, 58, 62 

brand in 's-Hertogenbosch in 1463, 15 
Bredero, 13, 25 (8) 
Breydenbach, Bernhard von. Peregrina

tiones in Terram Sanctam, 54 
brug met zodiaktekens en man die op 

het punt staat van de brug af te 
duiken, 60 

brug over ravijn, 12 
brug over stadsgracht, 15 
burgers in brandende stad, 17 
burgers ontvluchten brandende stad, 15 

cactus, 27 
capelle, 11 
Cats, 12 
combinatie van naakte danser en dan

seres, 53 
Cossa, Francesco del, 59, 59 (3) 
Cuperinus, Aelbertus, 15 (2) 

dier met gebogen hoorn met bolletjes, 
hertachtig, 54 

dier opgehangen aan een boom, 37 
dier opgehangen niet ver van houten 

kruis, 46 
dorp, brap.dend, 15, 45, 61 
duim wijst naar de grond, 23, 36 
duivel die gedeeltelijk uit een voorwerp 

bestaat, 52 
duivel die uit hoofd met drie benen 

bestaat, 56 
duivel in mens- en dierachtige vorm, 10 
duivel klimt op ladder, 11, 46 
duivel met hoofd in holle boom, 51 
duivel met mensenhoofd op vreemd-

soortig onderstel, 55 
duivel op kruik-paard, 60 
duivel waarvan bovenlijf in helm, korf 

of hoed steekt, 52 
duivelin die op rat rijdt met twee bedel

kinderen bij zich, 60 
duivelin met lange mantel, 11 

eendschip, 55 
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eenhoorn in Mohammedaanse geschrif
ten, 54 

ei bereden door duivel die toorts draagt, 
vliegend, 53 

Eyck, Jan van, 25, 27 

familiewapen op Drieluik met de Ge-
kruisigde Martelares, 14, 39, 49 

fontein in aards paradijs, 59 

galei met hijskraan en grijper, 39 
gansruiter met paardeschedel, 60 
Geseling van Christus (toegeschreven 

aan de Meester van Haarlem).Phila
delphia, 47 

Giorgione, 60 
Giovanni, Bartolommeo di, 59 
godsdienst voorgesteld als onkuis en 

dwaas, heidense, 26, 58 
godsdienst voorgesteld als onkuis en 

nietswaardig, heidense, 27 
Grassi, Giovannino de', 59 
gravure van het Grote Slagveld (Meester 

van het Sterven van Maria), 51 (1) 
gravures van planeten met hun kinderen 

(ca 1460), Florentijnse, 60- 62 
Grimani, Domenico, 50 

handschoen, ijzeren, 37 
harnasschijf, 10 
havenstad, 39 
havenstad als "zuidelijk" gekarakteri

seerd, 48 
heiligen aan wie te zamen met St Wilge

fortis een altaar gewijd was, manne
lijke, 42 

heiligen afgebeeld bij St Julia, manne
lijke, 43 

heiligen afgebeeld bij St Wilgefortis, 
mannelijke, 42 

helm waaraan slang bevestigd is, 10 
hoed op staak, 39 
hoed waarvan sluier afhangt, 23 
hondjes, twee gepantserde, 60 
hoofd dat boven de grond uitsteekt, 12, 

46 
hoofd dat boven d e grond uitsteekt en 

rechtop staande m eretrix, 12 (3) 
hoofd bedekking m et kinband, ronde, 

platte, 27 
hoofd bedekking met twee punten, 11 
hoofddoek, rode, 12 
hoofddoek, witte, ronde, 12 
hoofdletter A, ster en halve maan, 53, 

54, 58 

horen-bie, 13 
horens van de duivel, 12 
horens van een dier, 13 (1) 
horen-slanghe, 13 
horen-toren, 13 
houtsneden van planeten met hun kin

deren, Nederlandse, 60-62 

insect, 11 
insect-duivel, 11 
invloed op Bosch van kunstwerken uit 

Azië of van afbeeldingen ervan, 16, 
51-55 

invloed op Bosch van kunstwerken uit 
de Grieks-Romeinse oudheid of van 
afbeeldingen ervan, 24, 55-58 

invloed op Bosch van kunstwerken uit 
Italië of van afbeeldingen of ver
werkingen ervan, 50, 59-62 

invloed op Bosch van middeleeuwse 
miniaturen, plastieken enz., 52, 53, 
57, 58 

invloed op Bosch van voorstellingen van 
planeten en hun kinderen, 61, 62 

jongen steekt zijn ontbloot achterwerk 
uit, 13, 46 

kalebasvorm, 16, 39 
kerkje en huis, brandend, 15, 45 
kikvors met twee sprieten, 12 
knaagdier, 10 
knots, 37 
konijntje met twee sprieten, 12 
koppelaarster, 11 
koppelaarster-duivelin, 11 
kraai, 38, 39 
kringetje met stralen, 39 
kringetje of ronde vlek, 39 
kringetje op vaan, 39, 46 
kroon als symbool van de glorie die de 

marteldood geeft, 21, 34 
kruis aan rand van ravijn, 37 
kruis bij ingang van stad, 15, 16 
kruis in landschap, 15, 37 
kruisigingsminiatuur uit ± 1430, 

Utrechtse, 28 

ladder, 10 
ladder rijst op uit poel, 11 
lamfer die van mouw afhangt, 23 
landschapsdelen, anthropomorphische, 

51 
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Le L1:vre des Merveilles. Bibliothèque 
Nationale. Paris. M.F. 2810, 58 (2) 

Les très belles Heures de Jean de France, 
Duc de Berry. Koninklijke Biblio
theek. Brussel. Ms. 11060-61, 28 

Les très riches Heures du Duc de Berry. 
Chantilly, 56 

Levensbron (leerling van Jan van Eyck). 
Prado, 27 

liefdespaar in doorschijnend plantaardig 
omhulsel, 51 

liefdespaar in mosselschelp, 55 
Liefdestoverij (Keuls Meester, derde 

kwart van 15de eeuw). Leipzig, 25 
lijfloos, 25 (6) 
lijk op stadsplein, 17 
Limburg, Paul, Jan en Herman van, 

56, 57, 62 
Limburg of van Aken, Arnold van, 57 

Maelwel, Jan, 56, 57 
Maerlant, Jacob van. Alexanders Gees-

ten, 55 
maliënkolder, 37 
man, Chinees-achtige, 53 
man met vooruitgestoken buik, 28 
man, verdronken, 39 
man-duivel bij vogel, 11 
man-duivel met rode muts, 11 
manskop rijst op uit moerassig grasland, 

12 
Mantegna, 60 
marktvrede en marktvrijheid, 16 
marskramer, 37 
martelaressen, gekruisigde, 36 
Martyrologium Usuardi, 21, 34, 48 
Meester E. S., 25 
Meester van de Hoven van Minne, 24 
Meester van 
Meester van 
Meester van 
Meester van 

51 (1) 

Delft, 45 
Haarlem, 47 
het Huisboek, 24, 61, 62 
het Sterven van Maria, 

meretrix, 11, 12 
meretrix-duivelin, 11, 12 
mes steekt door schede, 25 (6) 
Michiel, Marcanton, 50 
Missale van St Agnes. Delft, 1460, 29 
moeras van het verderf, 12 
monnik en meretrix bij kalebas-bastion, 

61 
monsterdier met twee i.p.v. vier poten, 

56 
motteken, 11 

muts met lamfer, 22 
mutsje met lange, dunne lamfer, ge

streept, 37 
mutsje, rond, 45, 49 
muurtje dat onderaan een schilderij de 

hele breedte in beslag neemt, 9, 37, 
46, 47, 49 

ondefinieerbaar voorwerp, wijnrood, 39 
onkuisheid, 11, 12, 13, 24, 26, 27, 58 
ontlening aan de mode van de eerste 

helft der 15de eeuw, 22, 23 

paard met lange rechte hoorn met weer-
haakjes, 54 

paard-vis, gehoornde, 57 
paederast-duivel, 13 
pelikaan, 20, 24 
pijl, 10 
Pisanello, 59, 60 

raaf, 38, 39 
ravijn, 12, 37 
Reeuwich, 54 
reiger, witte, 39 
ridderschip, 55 
rijs - ries, 25 (3) 
rivier stroomt langs dorpje door laag-

land, 28 
rok bestaande uit losse stroken, 22 
roofoverval, 37, 46 
rotsgevaarte met holten, 59 
ruïne, rotsachtige, 9, 10 

schenkerfiguur op linkerluik van Drie
luik met de Gekruisigde Martelares, 
14, 44, 45, 48, 49 

schenkerfiguur op rechterluik van Drie
luik met de Gekruisigde Martelares, 
38, 44, 45, 48, 49 

schepen vergaan in baai, 39 
schoen m et trip en smal uitsteeksel van 

voren, 22 
schorteband, brandend, 25, 26 
shädhahvär-eenhoorntype, 54, 55 
sirene, 58 
slang, 10 
sluier verbindt zakmouwen, 22 
stad als "zuidelijk" gekarakteriseerd, 

brandende, 48 
stad, brandende, 14-17 
stadsbeeld door Bosch geschilderd, 

Nederlands, 16 
stadsgracht, 15 
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stadsmuur, 17 
stadsplein, 17 
stadspoort, 16 
St Antonius, 9-13, 15 
St Antonius aangeroepen tegen brand

gevaar, 15 
St Antonius, boek van, 9 
St Antonius, heuvel achter ruïne van, 

10, 13 
St Antonius, kapel en woning van, 15 
St Antonius, ruïne van, 9, 10, 61 
St Antonius, schel van, 9 
St-Antoniuskwellingen, 10, 13, 52 
St Colpinus, 42 (7) 
steekvogelschip, 55 
Steen, Jan, 25 
stekelvarken met twee lange pennen op 

de kop, 12, 46 
St Helper, 41, 42 
stipjes, witte, 25 
St Julia, 18-29, 40, 41, 48, 49 
stok met knoedelvormige verdikking 

aan het ene einde, 54 
stupa, 16, 39 
St Wilgefortis of Ontcommer, 18,30-36, 

41, 42, 48, 49 
St Wilgefortisminiatuur uit de tweede 

helft der 15de eeuw, Nederlandse, 35 
suppedaneum, 21 

tabbaard zonder mouwen, 44, 45 
takje, dorre, 25 
tor, 11 
toren aan brug, 12 
toren die van onderen de vorm van een 

kalebas heeft, 16, 45 
toren waarvan de top aan de spits van 

een stupa doet denken, 16, 45 
touw gebonden om kleed bij voeten, 21 
touwen: bij polsen en voeten met - aan 

het kruis gebonden, 21, 34 
trapken, 11 
tweetal met luit, muziekblad en duivel, 

61 

uil, 20 
uil geborduurd op broekspijp, met er

onder dorre takjes en erboven een 
banderol en witte stipjes, 24 

uil op mouw van beulsknecht of soldaat, 
25 

uitdeling van spijs en drank, 60, 61 

vaan met wit kringetje, lange, rode, 39 
Vaderboek, 9, 10, 13 
varken gedragen door beul-duivel, dood, 

60 
vechtlust, 10 
vechtlust in erotische zin, 13 
veer voeren, 25 (6) 
"Venus", wijnschenkende, 61 
Vinci, Leonardo da, 60 
vis, 13 
vis bereden door duivel, vliegende, 56 
vis door mannen op het droge getrokken, 

39 
vis op lange poten, 46 
vis op lange poten en met geopende 

bek, 13 
visschip, 56, 58 
vlekken bij neus, lippen en kin van ge-

kruisigde martelares, donkere, 35, 49 
vleugeltype van vliegend ei, 59 
voetboog, 10 
vogel, 11, 57 
vogel bij bolvrucht, 24, 26, 58 
vogel bij zaadjes, 58 
vogel in gat van boom, 27 
vogel met mannenhoofd, 57 
vogel met snavel bij rode bolvrucht, op 

gouden broche, 24, 57 
vogel met vrouwenhoofd, 57, 58 (4) 
vogelen, 11 
vrouw met witte, ronde hoofddoek, 

naakte, 12 
vrouw met zwarte kap, 11 
vrouwenhoofd voor vensterachtige ope

ning, 11 
vuistschild bij lang, gebogen zwaard, 23 

wapenrusting, J apans-achtige, 53 
water, 11 
water, vrouw staat met voeten in, 12 

zakmouw, 22 
Zanetti, Antonio Maria, 7, 20, 35, 49 
zondaar aangevallen door drie helse 

honden, 59 
zwaard, 10, 23, 37 
zwijn, kraaien bij wild, 46 
zwijn met jongen, wild, 38 
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B 

Werken van J eroen Bosch en van imitators 

Schilderijen 

Aanbidding der Drie Koningen. Metro
politan Museum of Art, New York, 
23 (1) 

Aanbidding der Drie Koningen. Prado, 
Madrid, 14, 16 (7), 26, 38, 45, 46, 57 

Aanbidding der Drie Koningen. Ver
zameling J ohnson, Philadelphia, 60 

Aards paradijs. Dogenpaleis, Venetië, 
50 (3), 59 

Doornenkroning. Escorial, 24 
Doornenkroning. National Gallery, 

London, 53 (7) 
Doornenkroning. Valencia, 24 
Drieluik met de Gekruisigde Martelares. 

Dogenpaleis, Venetië. Passim. 
Duivels brengen zondaren in de hel. 

Dogenpaleis, Venetië, 50 (3) 
Duivels pijnigen zondaren in de hel. 

Dogenpaleis, Venetië, 50 (3) 
Ecce Homo. Städelsches Kunstinstitut, 

Frankfurt am Main, 45, 46 
Geseling van Christus. National Gallery 

of Ireland, Dublin, 47 
Hooiwagendrieluik. Prado en Escorial, 

11 (1), 13 (6), 23 (5), 46, 52, 53, 59, 61 
Johannes op Patmos. Kaiser Friedrich 

Museum, Berlijn, 46 
Kluizenaarsdrieluik. Dogenpaleis, Vene

tië, 7, 14 (1), 38, 41, 44, 45, 46, 49 
Kruisdraging. Escorial, 28 (2), 45, 46, 47 
Kruisdraging. Museum van Schone 

Kunsten, Gent, 53 (5) 
Kruisdraging. In 1936 in Kunsthandel 

Arnot, Londen, 53 (6) 
Laatste Oordeel-drieluik. Galerie der 

Akademie der bildenden Künste, 
Wenen, 12 (3), 12 (7), 23 (5), 25 (6), 
37 (1), 46, 49, 52 

Laatste Oordeel-fragment. Ältere Pina
kothek, München, 56 (4). 

La tela delinferno cun la gran diversità 
de monstri. Verzameling Domenico 
Grimani, Venetië, 50 

La tela della fortuna cun el ceto che 
ingiotte Giona. Verzameling Dome
nico Grimani, Venetië, 50 

La tela delli sogni. Verzameling Dome
nico Grimani, Venetië, 50 

Marskramer. Museum Boymans-Van 
Beuningen, Rotterdam, 61 

Opvaart naar het hemelse paradijs. 
Dogenpaleis, Venetië, 50 (3) 

St-Antoniustemptatie. Nationaal Mu
seum, Lissabon, 9, 12 (5), 13 (3). 
15 (1), 37, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 
56, 59, 60-62 

St-Antoniustemptatie. Prado, Madrid, 
52 (1), 56 

Sterfbed van de vrek. National Gallery, 
Washington, 46, 47 

Tafel der Zeven Hoofdzonden. Prado, 
Madrid, 53 

Tuin der Onkuisheid-drieluik. Prado, 
Madrid, 11 (1), 12 (8), (9), 13 (2), 
23 (5), 39 (1), 46, 51, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 62 

Tekeningen 

Goochelaar. Louvre, Parijs, 62 
Het veld heeft ogen, het woud heeft 

oren. Kupferstichkabinett, Berlijn, 52 
Monsterwezens. Ashmolean Museum, 

Oxford, 52, 55 
Studies voor een St-Antoniustemptatie. 

Louvre, Parijs, 56 

Gravure 

Laatste Oordeel (Alart du Hameel, naar 
werk van Bosch), 52, 52 (1) 
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lIl. 

IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 

ILL USTRATIES 

Onderste gedeelte van linkerluik. 
Drieluik met de Gekruisigde Martelares. Zijluiken en middenpaneel zijn 

niet op precies dezelfde schaal gereproduceerd. 
Reconstructieschets van de oorspronkelijke toestand van het Drieluik 

met de Gekruisigde Martelares. Zijluiken en middenpaneel zijn niet 
op precies dezelfde schaal gereproduceerd. 

Infra-rood foto van fragment van linkerluik. Bovenlijf van schenkerfiguur. 
Infra-rood foto van fragment van linkerluik. Onderste stuk van schenker-

figuur. 
Bovenste gedeelte van linkerluik. 
Middenpaneel. 
Fragment van middenpaneel. 
Broche met vogel bij bolvrucht ; brandend stuk schorteband. Fragment 

van middenpaneel. Blz. 24 en 25. 
Adelaar op wereldbol. Romeinse penning. Blz. 24. 
Adelaar op wereldbol. Renaissance-penning. Blz. 24. 
Bovenste gedeelte van rechterluik. 
Onderste gedeelte van rechterluik. 
Infra-rood foto van fragment van rechterluik. Bovenlijf van schenker

figuur. 
Infra-rood foto van fragment van rechterluik. Onderste stuk van schenker

figuur. 
St Antonius en duivel met helm, pijl en boog. Fragment van linkerluik. 

Blz. 9 en 10. 
Stupa op Ceylon, 3de eeuw v. Chr. Blz. 16 en 16, noot 6 (De Beylié, 

afb. 332). 
Opgehangen dier; grote vis, getrokken door mannen; lange vaan met 

ronde vlek; ondefinieerbaar voorwerp; enz. Fragment van rechterluik. 
Blz. 37 en 39. 

Frans~Vlaamse kruisigingsminiatuur uit het begin van de 15de eeuw. 
Blz. 28 en 28, noot 5. 

Utrechtse kruisigingsminiatuur uit omstreeks 1430. Blz. 28 en 28, noot 4. 
Aap valt met speer een beer aan. Fragment van middenpaneel. Blz. 22 

en 36. 
St Wilgefortis aan het kruis. Nederlandse miniatuur uit de tweede helft 

van de 15de eeuw. Blz. 35 en 35, noot 3. 
Uil met witte stipjes, banderol en dorre takjes. Fragment van midden

paneel. Blz. 24. 
Ster, halve maan en hoofdletter A. Fragment van Bosch' Doornen-

kroning, National Gallery, Londen. Blz. 53 en 58. 
De letter lam van een Arabisch alphabet, getekend door Reeuwich. Blz. 54. 
Shädhahvär met rechte hoorn. Blz. 54 en 54, noot 7. 
Shädhahvär met gebogen hoorn. Blz. 54 en 54, noot 7. 
Hertachtig dier met gebogen hoorn met bolletjes. Fragment van linker

luik van Bosch' Tuin der Onkuisheid· drieluik. Blz. 54. 
Paard met rechte hoorn met weerhaakjes. Fragment van middenpaneel 

van Bosch' Tuin der Onkuisheid-drieluik. Blz. 54. 
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