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 Jeroen Bosch, postuum portret rond 
1550 geschilderd, collectie Bibliothèque 
Municipale Arras.

Rob Meens

Duivelskunstenaar maar brave burger 

Jeroen Bosch  
(ca 1450-1515)

Vijfhonderd jaar 
geleden overleed 
Jeroen Bosch. Zijn 
schilderijen zijn 
origineel en gedurfd. 
Hij zette zomaar een 
dagelijks tafereel en 
fantasiewezens op 
een kerkelijk drieluik, 
ongekend in zijn 
tijd. Zijn werk lijkt 
één grote orgie van 
vleselijke lusten en 
ondeugende duivels. 
Maar eigenlijk was 
hij een brave burger 
die prijs stelde 
op beheersing, 
ingetogenheid en 
ijver. 
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W
ie was Jeroen 
Bosch? Hij 
noemde zich 
bij voorkeur 
naar de stad 

waar hij rond 1450 geboren 
werd, het Brabantse ’s-Herto-
genbosch. Soms werd hij echter 
als Jeroen van Aken aangeduid, 
waarschijnlijk omdat zijn familie 
daar oorspronkelijk vandaan 
kwam. In Den Bosch werkte 
hij jarenlang in een werkplaats 
aan de oostkant van de Markt. 
Zijn vader had er in 1462 een 
huis gekocht dat in de zomer 
van 1463 ten prooi viel aan de 
grote stadsbrand. Het pand werd 
snel in steen herbouwd en bleef 
lange tijd het atelier van de schil-
dersfamilie Bosch. 
Zij zullen tot de elite gerekend 
zijn als inwoners van een stenen 
huis in het centrum van Den 
Bosch, toen een van de grootste 
steden in het hertogdom Bra-
bant. Alleen Brussel en Antwer-
pen waren groter. Dat de schil-
der Jeroen Bosch tot de hogere 
kringen van de stad behoorde, 
kun je ook opmaken uit zijn 
huwelijk in 1481 met Aleid van 
de Meervenne, die uit gegoede 
Bossche kringen stamde en wier 
erfdeel een vaste inkomstenbron 
voor het echtpaar zou vormen. 
Met Aleid betrok Jeroen een huis aan de 
chiquere noordkant van de Markt, maar 
hij bleef waarschijnlijk het atelier in zijn 
ouderlijk huis gebruiken.
De grote sociale en culturele verande-
ringen van zijn tijd hebben ook hun 
weerklank in Jeroen Bosch gehad. Zo 
sloot hij zich zes jaar na zijn huwelijk 
aan bij de Onze Lieve Vrouwe Broe-
derschap, een select gezelschap van 
voorname burgers in de stad. Hij bleef 
er zo’n dertig jaar lid van. Kort voor 
hem was Simon vander Couderberch 
toegetreden. Simon nam de functies 
van stadssecretaris en notaris waar, 
maar was ook de erudiete rector van de 
Latijnse school in Den Bosch. Deze was 
nauw verbonden met het Fraterhuis van 
de Broeders van het Gemene Leven, een 
religieuze beweging die voortbouwde 
op de ideeën van Geert Grote en veel 
invloed had op het geestelijk leven in 

de Lage Landen. De Broeders speelden 
bijvoorbeeld een belangrijke rol in de 
boekproductie en in de verspreiding 
van het geschreven woord, ook in Den 
Bosch. 
De boekdrukkunst was nog jong, rond 
het midden van de 15de eeuw had 
Johannes Gutenberg in Mainz de eerste 
gedrukte boeken geproduceerd. Deze 
vernieuwing had al vrij vroeg haar weer-
slag op de boekproductie in Den Bosch. 
Al in 1484, en dat is relatief vroeg voor 
de Nederlanden, bracht hier de drukker 
Gerard Leempt het visioen van Ton-
dalus uit, een veelgelezen gedetailleerde 
beschrijving van de hel. Bosch heeft dit 
werk mogelijk gelezen en gebruikt als 
inspiratiebron voor zijn hellebeelden.

Goede reputatie
Het werk van Bosch was al snel 
geliefd bij zijn rijke stadsgeno-
ten. Hij schilderde bijvoorbeeld 
altaarstukken voor het hoogkoor 
en de Mariakapel van zijn eigen 
broederschap in de Sint-Jans-
kerk. Dit zal zijn status in de stad 
vergroot hebben. Al snel werd Je-
roen geliefd bij de Nederlandse, 
Bourgondische en Spaanse adel 
rond het hof in Brussel. Zelfs de 
landsheer, de Bourgondische 
hertog Filips de Schone, bestelde 
werk bij hem. De contacten 
met  opdrachtgevers verliepen 
overigens niet altijd vlekkeloos. 
Hun beeltenis verdween achteraf 
nogal eens van een schilderij, 
overgeschilderd door Jeroen zelf. 
De waardering heeft Bosch’ re-
putatie in schilderskringen goed 
gedaan. Hij werd geïmiteerd, zijn 
naam werd al snel gebruikt voor 
een bepaald genre schilderijen 
en veel kunstenaars werkten na 
zijn dood voort in zijn geest – 
en soms onder zijn naam. Ook 
bijvoorbeeld Pieter Brueghel 
de Oude werd nog in de tweede 
helft van de 16de eeuw sterk 
door hem beïnvloed.
Jeroen Bosch dankt zijn goede 
naam niet alleen aan de hoge 
kwaliteit van zijn werk, maar 
ook aan zijn originaliteit. Op een 

aantal onderdelen week hij af van de 
traditie. Het drieluik dat bekendstaat 
als De hooiwagen is in vele opzichten 
uitzonderlijk. De vorm van een drie-
luik was immers nauw verbonden met 
altaarstukken, maar de keuze van het 
thema, een scène uit het dagelijks leven, 
was voor een altaarstuk volstrekt uniek. 
Hetzelfde geldt voor de zogeheten 
Tuin der lusten. De fantasiewezens en 
indrukwekkende verbeeldingen van 
helse taferelen die Bosch op andere 
schilderijen vereeuwigde, waren al even 
opmerkelijk en uitzonderlijk. Wat wilde 
hij daarmee zeggen? 

omkering
Bosch’ fascinatie voor het duistere, het 
ontembare, het wilde en het andere is 
volgens Paul Vandenbroeck, een van 
de beste kenners van Bosch’ werk, een 
soort omkering. Hij verklaart Bosch’ 

 De Lakenmarkt van ’s-Hertogenbosch omstreeks 
1530. Het huis ‘Inden Salvatoer’, waar Bosch woonde, 
is het zevende van rechts Collectie Het Noordbrabants 
Museum.



GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 1 JAN/FEB 2016 41

Je
r

o
e

n
 B

o
sc

h



beeldtaal vanuit de burgerlijke stede-
lijke cultuur rond 1500. Met hun voor-
liefde voor afbeeldingen van of verhalen 
over exotische typen, narren en boeren, 
allemaal figuren die het tegendeel van 

de beschaving belichaamden, gaven 
leden van de burgerlijke elite uiting 
aan het eigen burgerlijke zelfbeeld. Dit 
draaide in de eerste plaats om beheer-
sing: een beschaafd mens diende zijn 

driften en passie in te tomen. 
Wie Bosch’ Tuin der lusten bekijkt, 
vallen misschien vooral de vele ero-
tische voorstellingen op. Het lijkt een 
aards paradijs van lust en liefdesgenot, 
maar het is zeker geen loflied op de 
liefde. De strekking ervan is juist dat dit 
liederlijke gedrag een pervertering van 
het huwelijk betreft en zonder twijfel 
leidt tot een verblijf in de hel, die op de 
rechtervleugel is uitgebeeld. Eenzelfde 
boodschap zit in De hooiwagen. Op 
het linkerluik zien we de verdrijving 
uit het paradijs en rechts gruwelijke 
hellebeelden. Op het middenpaneel 
staat een grote kar beladen met hooi 
centraal. Demonische wezens trekken 
de kar voort, niet toevallig in de richting 
van de helse taferelen rechts. Boven op 
de hooiwagen zijn twee liefdesparen te 
herkennen en wordt muziek gemaakt. 
Allerlei mensen, onder wie een vorst 
en een paus, proberen de hooiwagen 
te beklimmen of er een deel van te 
bemachtigen. Sommigen zijn hierin zo 
fanatiek dat ze onder de wielen raken en 
door de wagen worden geplet. Rechts-
onder geniet een weldoorvoede monnik 
van een glas terwijl grote zakken hooi 
worden aangevoerd. 
Het hooi staat voor aardse goederen, 
maar ook voor ijdelheid, vergankelijk-
heid en de dwaasheid om deze ijdel-
heden na te jagen en zodoende God te 

Kenmerkend voor Jeroen Bosch zijn 
duivelse figuren, monsters, engelen en hei-
ligen. Zijn werk is hierom in het verleden 
geïnterpreteerd als dat van een ketter, een 
gek, een gedrogeerde en een satiricus. Zijn 
werk, vol illusies en hallucinaties, wonder-
lijke gedrochten en nachtmerries, is echter 
waarschijnlijk vooral in opdracht van de 
burgerij gemaakt en verraadt de grote mo-
rele thema’s van zijn tijd: verleiding, zonde 
en het geloof dat de mens eens reken-
schap voor God zal moeten afleggen. De 
vijfhonderdste sterfdag van Jeroen Bosch 
wordt in het Noordbrabants Museum 
herdacht met 20 schilderijen en 19 van zijn 
tekeningen, waaronder 4 drieluiken en 4 
tweezijdig beschilderde panelen. Verder 
is er werk van navolgers en leerlingen en 

zo’n 70 kunstwerken die samen de context 
tonen waarin Bosch leefde en werkte, van 
ca 1450 tot 1516. Op de expositie wordt 
ook het resultaat gepresenteerd van het 
kunsthistorisch onderzoek van het Bosch 
Research and Conservation Project. Eind 
vorige jaar kwam voortijdig aan het licht 
dat de onderzoekers menen dat twee 
beroemde werken van Bosch niet van hem 
zijn: de ‘Kruisdraging van Christus’ en ‘De 
Zeven Hoofdzonden’. Daar staat wel een 
nieuwe toeschrijving tegenover: het hier 
afgebeelde Hellelandschap werd lang 
aangezien voor een werk van een leerling, 
maar is nu toch een officiële Jeroen Bosch, 
en op de tentoonstelling te zien.  
‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een 
genie’

Noordbrabants Museum
Verwerstraat 41 Den Bosch
13 februari t/m 8 mei 
073-6877 844
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Jeroen Bosch zien

 Bosch was 
origineel. Hij beeldde 
met deze gewone 
mensen als eerste 
een tafereel af uit 
het dagelijks leven 
op een religieus 
drieluik en werd er 
een trendsetter mee. 
Detail van het schil-
derij ‘De Hooiwagen’ 
(1510-1516), collectie 
Museo Nacional del 
Prado Madrid. 
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Brandt en diens humanistische me-
destanders vooral om een praktische 
ethiek, die wel christelijk was maar toch 
vooral geïnspireerd werd door het an-
tieke gedachtegoed van de Stoa, waarin 
de beheersing van de menselijke driften 
de belangrijkste deugd was. 
Jeroen Bosch sloot met zijn boodschap 
aan bij deze stroming en moet met zijn 
nadruk op deugden als matiging, hard 
werken en afkeer van pronkzucht als 
brave burger worden gezien, maar dan 
wel een burger met een uitzonderlijk 
rijke verbeelding van het zondige en het 
helse. 

deze afbeelding verlaat een heilige, mo-
gelijk Sint-Maarten, de stad. Hij wordt 
omringd door een indrukwekkend aan-
tal bedelaars van allerlei pluimage. Het 
is duidelijk dat Bosch weinig affiniteit 
had met dit soort lieden die niet door 
eigen arbeid in hun levensonderhoud 
konden voorzien. Vaak beeldt hij ze af 
met drinkgerei in de hand; het is zo wel 
duidelijk waardoor ze volgens hem aan 
de bedelstaf zijn geraakt. Hij was niet de 
enige met dit soort opvattingen. Begin 
16de eeuw veranderde het mentale kli-
maat en dacht men kritischer en minder 
barmhartig over armelui. 
Bosch heeft ook boeren geschilderd, al 
kennen we ook dit werk alleen uit de 
tweede hand, uit archiefbeschrijvingen 
die overduidelijk aantonen dat Bosch 
boeren vooral als zot en lachwekkend 
afbeeldde. Hij voorzag hier waarschijn-
lijk ook in een behoefte. De burgers in 
de steden wensten zich te distantiëren 
van boeren en boertig gedrag was een 
overduidelijk onderscheidend kenmerk. 
Boeren dronken, vraten, dansten, kots-
ten en vreeën in het openbaar. Burgers 
deden dit alles natuurlijk niet.
Het werk van Bosch is daarom in eerste 
instantie moralistisch van aard. Het 
klaagt allerlei vormen van ondeugden 
aan, waarbij de nadruk ligt op wellust, 
luiheid, hebberigheid, drank- en vraat-
zucht. De daarbij horende deugden zijn 
dan natuurlijk seksuele ingetogenheid, 
een matig en beheerst eet- en drinkpa-
troon, een arbeidzaam leven en afkeer 
van overmatige rijkdom en pronkzucht. 
Eenzelfde levensopvatting vinden we 
verwoord in een tekst als het Narren-
schip van de Rijnlandse humanist Se-
bastian Brandt, een bijzonder invloed-
rijk werk uit die tijd en misschien niet 
toevallig ook een onderwerp dat Bosch 
koos voor een van zijn werken. 
Een soortgelijke ethische houding 
treffen we aan in de beweging van de 
Moderne Devoten. De christelijke bood-
schap is in Bosch’ werk wel aanwezig, 
maar opvallend veel minder nadruk-
kelijk dan in andere kunst uit zijn tijd. 
Het gaat bij Bosch net als bij Sebastian 

vergeten. Dit motief is niet nieuw. Hooi-
wagens figureerden op dezelfde manier 
in stedelijke ommegangen in die tijd. 
Bosch was wel de eerste die dit motief 
in de schilderkunst gebruikte.

bosch de moralist
Een ander maatschappelijk thema in 
Bosch’ werk was zijn kritiek op armen, 
zwervers en bedelaars. Werken met een 
dergelijke strekking zijn helaas verloren 
gegaan en zijn ons alleen bekend uit 
kopieën, zoals een Brussels wandtapijt 
met de titel Heilige die de stad verlaat. In 

 Zuipende en vechtende boeren zijn een bekend 
thema in beeldende kunst en literatuur van de tijd van 
Jeroen Bosch. De hoge burgerij zette zich graag neer als 
beschaafd en gebruikte de figuur van de grove boer als 
contrapunt: zó was zij niet. Tekening ca 1475 door de 
‘Meester van het Amsterdamse kabinet’. Rijksmuseum 
Amsterdam.

 Waarschuwen voor de gevolgen van zedeloos, 
bandeloos en ander ongewenst gedrag, dat was de 
werkelijke bedoeling van Jeroen Bosch schilderijen. Dit 
is zijn ‘De Dood en de vrek’ (ca 1500-10), National Gal-
lery of Art, Washington. 

Rob Meens is als historicus verbonden aan het 
Instituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 
van de Universiteit Utrecht. Onlangs publiceerde 
hij samen met Carine van Rhijn het boek Cultuurge-
schiedenis van de Middeleeuwen (Zwolle 2015).
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Verder leZen




