Millennium, tijdschriftvoormiddeleeuwsestudies
jaagang24 (2010),nummer2,pagma's 151-159

de hoofdvoorsteUing van de miniatuur en de gebedstekst, en anderzijds de margedecoratie. Soms is er een heel directe relatie tussen de hoofdvoorstelling en de marge, dan
loopt de beeldformule vanuit de miniatuur in feite door in de omranding. Ook kan de
relatie heel associatief zijn, vanuit de heiligenvita of het bijbelse tafereel naar de vijftiende-eeuwse werkelijkheid ofgedachtenwereld. Op een viertal plaatsen werd ook in
de marge een verband gelegd met de opdrachtgeefster, terwijl dat meer gepronpnceerd
hier en daar in de miniaturen gebeurde en met name op de paginagrote miniatuur
voorafgaand aan de Mariagetijden, waar Katherina devoot neerknielt voor de Moeder

Gods met het Christuskind. 60Wanneer het verband tussen de margedecoratie en de

hoofdvoorstellingofdetekstin onzemoderneogenlijkt teontbreken,ishetwaarschijn-

MisceIIanea

lijk dat wij het verband niet begrijpen - vermoedelijk is het er wel, maar lukt het ons
(nog) niet de gedachtesprongte maken.Hoe dan ook, over de decoratieve,verhalende
en belerende betekenis van de miniaturen en margedecoratie been, is er vooral ook de
mnemotechnische functie van. deverluchtingen: intrigerende plaatjes om deinhoud van
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Jos Koldeweij, Meaningful realism in the Book of Hours of Catherine of
Cleves

Careful observation of the pages in the Hours of Catherine of Cleves, produced in
Utrecht around 1440, a manuscript highly praised for the quality ofits artistic representadon oflate medieval reality, demonstrates a remarkable accuracy in the observation
ofthe material world both in the miniatures asweU asin the marginal decorations. It is

clear,however,that this is largely a constructed reality: the realistically andseemingly
obviouscomponents ofthe illustrations often carry a meaning:a messageis conveyed
not only through the texts but also in the pictures. Throughout the book of hours a

sophisticatedgameisplayedbetweenthemainthemeoftheminiatures,theprayertexts
andthemargindecorations.Sometimesthereis a very directrelationshipbetweenthe
main subject and the margin: in these cases the picture of the miniature continues in

factin the surroundingmargmalia.Sometimesthereis a more assodativerelationship,
from the saint or biblical scene to fifteenth-century reality.Where the connection bet-

weenthe marginaldecorations andthe main theme or text seemsto be missing,it is
most likely that we have not yet been able to perceive it andwe still have to find the
mental leap

Apart from the decorative,narrative anddidacticsignificanceofthe miniaturesand
marginal illustrations, we have to keep the mnemonic function of such illuminations in

mind: intriguing images meant to keep the contents of the religious texts in visual
memory

Op15november2010werdinhetjheronimusBoschArtCenterte s-Hertogenbosch,
gehuisvestin devoormaligeSint-Jacobskerkuit 1905vandearchitectenJan'Stuyten
JosCuypers,ondergrotepubliekebelangsteUinghetboekDegeheimeboodschapvanjeroen
BoschvanDickHeesentendoopgehouden. ' Hetwasecupostume boekpresentatie: de
auteurisop I September2004overieden.DickHeesen(1929-2004)wasopkunsthisto-

rischgebiedeenautodidact.HijhadnazijnmiddelbareschoolaanhetSint-IgnatiuscoUege

teAmsterdam eentechnischeopleidmggevolgdenwaszijnvaderopgevolgdalseigenaar
enondernemervaneenmachinefabriek.Dieleiddehijsuccesvol- hijverwierfverschU-

lende patenten - en na de verkoop vanzijnbedrijfging hij zichtoeleggen op zijn

Uefhebberij:

kunst

en

geschiedenis.

Hij opende

een

kunstgalerie

in

Boxtefe n ging

stu-

diemakenvanhetwerkvanjheronimusBosch.Hij raakteervanovertmgddatm de

Bijbel de sleutel gevondenkanwardentot hetbegrijpenvanhet oeuvrevanBosch.
JarenlangbleefhijzoweldebonteverzameUngboekenwaaruitdeBijbelbestaatheriezen, alsook het werk van de Bossche schUder nauwgezet bekijken. Vasthoudend zocht

hij naardemogelijkebijbelseachtergrondenvanveeldetailsin hetraadselachtigeen

somsgriUigeoeuvrevanjheronimusBosch.Bij zijnoverlijdenliethij eenruwmanuscnpt na over dit thema.

Datisnu,dankzijdeinzetvandrievrienden,bewerkttoteenkloek,fraaivormge-

gevenenrijkgefflustreerdboek.2 NietaUeenzijnaUeaanBoschtoegeschrevenwerken
1 Deze
bijdrage"?ebaseerd°Peenmondelingevoordrachtrijdensdcboekprescntatie,onderdetite] B. ijlezenmetBosch'.
2 D.Hecscn,DeyheimehoodschapvanjeroenBosch,bewerktdoorN.Hermans.Th.HoogbergenenB.Spek-

60 Diickers& Priem,TheHours,224-227cat.nr.42 (EberhardKoni^
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er paginagrooten in kleur in afgebeeld- ook enkele werkenwaarvanhet auteurschap
inmiddels in het kunsthistorisch onderzoek omstreden is geraakt -, maar vervolgens
wardennogeens 450 detailafbeeldingengeconfronteerdmet honderdenbijbelpassages.
De benaderingvan Heesen is, om het zo te zeggen, a-historisch.Hij heeft zich niet
afgevraagdhoedebetreffendebijoelpassagesin deloop dereeuwenzijngei'nterpreteerd
- in onder meer de theologie, de beeldende kunst, de liturgie, de spirituahteit en de

kabbalistenhumanistEgidiusvanViterbo,depnor-generaalvandeaugustijnenenin
i5l7 door de opvolger vanJulius II,paus Leo X, tot kardinaal verheven"5 Maar dat het

beeldprogrammavan de kunstenaarzelfzouzyngekomen,werdtoch met echtvoor

waarschijnlijkgehouden. TotmenzichrealiseerdedatMichelangeloalopjongeleeftijd

eenijvengelezervandeBijbelwas,dathij alvroegzeervertrouwdwasmethet dich-

terlijke werkvanDante,maarbovenaldathij werkenlasvanNeoplatoonse filosofen en
augustijnse theologen uit zijn eigentijd,deLateMiddeleeuwen, endathij met enkele

beUetrie - en langs welke andere kanalen zij mogelijk Bosch bereikt kunnen hebben.

Bosch was immers niet de eerste die veel van de besproken bijbelse motieven in zijn

geleerdetheologenenfilosofenuitondermeerdeknngenvanhetpauseUjkhofinnauw

werk heeft verw^erkt; anderen gingen hem daarin voor, en hun werk kan voor hem een

contactstandenmethenboekenenideeenuitwisselde.Toenhennnerdemenzichook
weer de opmerking van de biograafvan Michelangelo, de edelman Ascanio Condivi.

inspiratiebrongeweestzijn.Heesenheeftdaarnietnaargezocht;hij zietdeBijbel als de
rechtstreekse inspiratiebronvoor het oeuvre van de kunstenaar. Op vele punten levert
deze benadering frappante inzichten op. Of de Bijbel aUeen volstaat om 'de geheime
boodschap' van het werk van Jheronimus Bosch te ontsluiten, blijft echter ook na dit
boek maar zeer de vraag. De verklaringswijze van Dick Heesen lijkt mij te monomaan

zelfschilder eneengoedevriendvandemeester,dievertelt datMichelangelo voortdurendhetOudeTestamentlasenheriastoenhij aandefresco'sindeSixtijnseKapel

werkte. 6 Dat leidde uitemdelijk tot de conclusie dat Michelangelo zelfwel eens'de

auctorintelkctualisvanhetbeeldprogrammaindeSixrijnseKapelzoukunnenzijn.De

en te exclusiefvoor het bonte oeuvre vanjheronimus Bosch. Maar wel maakt de minu-

theoloogenfilosoofdiedezeverbeeldingvandescheppingheeftbedacht,isdekunste-

tieuze speurtochtvan Dick Heesenhet aannemelijkdat ook in de tijd vanJheronimus
Bosch deBijbel op een zelfdeminutieuzewijze gelezenmoet zijn als DickHeesendat

naarzelfMichelangelozelfis descheppervaneennieuweencreadevevisieop de
schepping.

heeft gedaan, en wel naar alle waarschijnlijkheid door de kunstenaar zelf.

Wantwemogenvoorhet oeuvrevanjheronimusBoschom te beginnenaannemenwat
delaatste tijd, op basisvan bronnenstudie, voor meer kunstenaars uit zijn tijd waarschijnlijk is geworden,namelijk dathet inhoudelijkeprogramma dataanhunrehgieuzeoeuvre ten grondslag Ugt voor een belangrijk deel door henzelf, en niet dus door hun

opdrachtgevers oftheologen in de omgevingvan die opdrachtgevers, is ontworpen. 'We
weten dit bijvoorbeeld sinds de studies van onder meer de historicijohn O'MaUey,Loren
Partridge en Andrew Graham-Dixon met betrekking tot de beroemde fresco's van

Michelangelo op het plafondvan de SixtijnseKapelin Rome, die tussen 1508 en 1512
tot stand zijn gekomen, ten tijde dus van het leven vanJheronimusBosch,die in 1516
overleed. 4 Lange tijd is als bijna vanzelfsprekend aangenomen dat de theologische en
filosofische onderbouwing vanhet beeldprogranuna datin Michelangelo's weergave van
de schepping is uitgewerkt, afkomstig was van de pauselijke opdrachtgever Julius II, of
beter van theologen aanhet pauselijk hof. Want dat de paus zelf, die zich op het slagveld
debijnaam'IIPapaTerribile'hadverworvenen dieer doortijdgenotenvanwerdbeticht
een aansyfdis lijdende pedofiel te zijn,geen substantielebijdrage aanhet theologische
beeldprogramma geleverd zal hebben, werd door de historici eigenlijk altijd wel al
aangenomen. Men dacht eerder in de richting van de augustijnse theoloog, christelijke

HetboekvanDickHeesenhateenzelfdemogeUjkheidzientenaanzienvanjheronimus
Bosch Histoncienkunsthistoricizijnalvanafdenegentiendeeeuwopzoekgeweest
naardeliteraireinspirariebronnenvanJherommusBosch.Zij hebbengewezenop de
kerkvaderAugustinus, opdemiddeleeuwsetheologenenmysticiAlbertusdeGrotejan

van Ruusbroec, Dionysius de Kartuizer enJeanGerson, op de Malleus maleficamm of
HeksenhamervanHeinrichKriimerenJacobSprenger,hetlaat-vijftiende eeuwsehand-

boekvoordeheksenbestrijding,opdeLegendaaureavanjacobusdeVoragine,dieinde
MiddeleeuwendemeestverbreideverzamelingvanheiUgenlevenswas,ophetanonieme

BoeckvandenPelghenjm,opverschfflendeArtesmoriendi(boekjesoverdekunstvanhet
sterven),op literairetekstenals Dereisvan SintBrandaen,het VagevumvanSintPatrick,
het VisioenvanTondalus,de ReisvanJanvanMandevilleenhetNarrenschip vanSebastiaan

Brant. 7 Ookisdealchenuealaangewezenalsbronvoorzijnwerk. 8 MenheeftdeinspiratievanJheronimusBoschzelfsgezochtbijkettersestromingen.Alin 1605verdedigt
deSpanjaardFrayJosephdeSiguen(:aBoschtegendebeschuldigingvanketterij.In1947

lanceerde deDuitse historicusWilhelm Fraenger de these datjheronimus Bosch deel
zouhebbenuitgemaaktvandesektevaneneJacobvanAJmaengienJacobus uitDuitsland

(Alemama) dus,eenjood diein 1496in deSint-Janby gelegenheidvandeBlijde
InkomstevanPhilipsdeSchonewerdgedooptentoendedoopnaamPhilipsvanSintJanontving.DeBosschekapucijnpaterGerlachheeftdiebeweringin dejarenzestig

man ('s-Hertogenbosch 2010).

MetbetrekkingtotBoschis dezekwestievan'inhoudelijkeorigiiialiteit'alvakerbepleit,overigensvanuit
verschiUendeinvalshoeken,recentbij voorbeelddoorP.Va.ndcnbroek^JheronimusBosch.Deverlossingvande
ivereld (Antwerpen/Amsterdam 2003) en door M. Ilsink, Bosch en Smcgtl all Bosch. Kunsl over kmist bij
Pieter Bruegel (c. 1528-1^69)enjheronimus Bosch (c. 1450-1516)(Edam2009).

].W O'MaUey,'Hetmysterie van hetplafond',in:C.Pietrangelie.a.(cds.), De Sixtijmekapel.Mididcmgdo
opnieuwontdekt (Tielt/Kampen 1986),92-146;L.Partridgee.a., Michelangelo,The lastjudgment.A glorious
restoration (NewYork I997);A. Graham-Dixon, Michelangelo md the Sistine Chapel (NewYork 2008, reprint
2009).
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zo by v°°;bceldE.' G°rd°nDotson, .AnAugustini.m interpretationofMichekneelo'sSistineCeaine'.
TheArt Bulletin «I (1979),223-256.
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R. H. Marijnissen enP.Ruyffdaere,Hiemiymus Bosch.Hatvolkdigeoeuvrc(s.l.2007),19-20,dwaarvcrwijanc
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8 M. Bergmm,HieronynusBoscllandalchemy. A studyoftheSt. AnthonyTriptfck(Stockhohn1979).
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en zeventig al krachtig naar het rijk der fabelen verwezen: er heefi nooit een sekte van
Jacob van Almaengien bestaan."

Om een lang verhaal kort te maken: een hele reeks van mogelijke bronnen voor het

drukpersen kwam, en wel die van JacobJacobszoonvan der Meer en Mauricius
Yemantszoon van Middelborch, in 1477. De vertaling die voor het gedrukte boek
gebmiktwerd,wasinhandschriftallangerin omloopenwasinhetderdekwartvande

beeldprogrammavanBosch'oeuvreheeftindeafgelopentweeeeuwenderevuegepas-

veertiende eeuw tot stand gekomen in het kartuizerklooster van Herne, door het werk

seerd. Maarde gedachtedatJheronimusBoschzelfwel eens een gedrevenlezer en een
grondige kenner van een toch eugszins voor de handliggende bron, namelijk de Bijbel,
geweest zou kunnen zijn,heeft nog niet geleid tot een zo uitgebreide studie naarbijbelse
verwij2ingen in zijn werk als Dick Heesen heeft ondernomen. De Bijbel heeft, als
onderdeel van de'culturele bagage'vanBosch, nogweinig expliciete aandacht gekregen,

vandezogenaamde'Bijbelvertalervan1360',vermoedelijkdemonnikPetrusNaghel."
DeDelftseBijbelkeudeeenoplagevanongeveer250exemplaren.Hij werdalspoedig,
namelykin hetvolgendejaar1478-1479,gevolgddoordezogenaamdeKeulseBijbel,

wellicht omdat men de doorwerking in zijn oeuvre van die kleine bibliotheek van
gewijde boeken eigenlijk als vanzelfsprekend veronderstelde. 10

Jheronimus Bosch, deze creatieve kunstenaar, moet een ijverige lezer en kenner van

deBijbel geweestzijn,iemandc.ie op een gedrevenwijzeop zoekwasnaarde diepe
betekenis en de actuele relevantie van soms duistere passagesin de Heilige Schrift.
JheronimusBoschmoet zelfsbijna koortsachtigmet de Bijbel zijn beziggeweest,hij
moet geworsteld hebben met dit boek en met zijn eigen tijd en zijn eigen leven, op
zoek naar betekenis, naar zin, naar verlossing. De indruk ontstaat datjheronimus Bosch
een bijna getormenteerde zoeker is geweest, zo iemand als zijn tijdgenoot, de monnik
MaartenLuther,wiens worstelingwerd bepaalddoor en samengevatin de bijna wan-

hopigeuitroep:'WiefmdeicheinengnadigenGott'- vrij vertaald:hoekanik,gebrekkige mens,genadevindenin Gods ogen?
Deze benadering van Jheronimus Bosch als een gepassioneerde bijbellezer roept
twee vragen op, die ik hier kort probeer te beantwoorden. De eerste vraag luidt simpelweg: kon een leek alsjheronimus Bosch rond 1500 toegang hebben tot de tekst van

deBijbel,totdevolledigetekstdus,ennietalleentotdebijbelpassagesdiehijuitgebeeld
zag in de kerkelijke kunst (de Bibliapauperum of Bijbel der armen, voor hen die niet
konden lezen) ofdie hij hoorde voorlezen in de liturgie, en dan zelfs nog in het Latijn,
zodat de meeste gewone gelovigen het nauwelijks begrepen zullen hebben? En de
tweede vraag luidt: hoe valt die gepassioneerde lezing van de Bijbel te rijmen met het
algemeen gangbare beeld dat het christendom rond 1500, aan de vooravond van de
Reformatie, in een diepe crisis verkeerde?

een nog voUediger uitgave, nu namelijk ook met de psalmen (die ontbraken nog in de

DelftseBijbel,waarschijnlijkomdatdaaralmeervertalingenvandrculeerden) enmet
het NieuweTestament. Deze uitgave in twee grote foliodelen heet de Keulse Bijbel,
omdathijindiestadbijdedrukkerHeinrichQuentelvandepersenrolde.Maarhijwas
duidelijk voor de Nederlandse markt bedoeld.Aangenomen datJheronimus Bosch het
Latijnnietmachtigwas,danhoefdedeBijbeldustochgeenszinseengeslotenboekvoor

hemteblijven.ErwarenverschillendevoUedigeofbijnavotledigegedrukteuitgaveniu
hetNederiands beschikbaar en dekansisgroot datecuofmeer exemplaren daarvanvia
de boekhandel him weghebben gevonden naar deMarkt in 's-Hertogenbosch.
Maarwashet voor eenleek sdsjherommusBoschwel toegestaanzichintensiefinde

tekstvandeBijbelteverdiepen?Jazeker.Gebruikelijkwashetniet:hetlezenenuitleggen van de Bijbel werd rond 1500, zoals in de katholieke wereld nog lang daarna,

beschouwdalsietsdateigenlijkalleendiendete gebeurendoorgewijdeambtsdragers,
doorclerici dus,en ondertoezichtvanhetkerkelijkeleergezag.Maarhelemaalonmo-

gelijkwashetnuookweernietdsiteenleekzichtochzelfmetbijbeltekstenbezighield.
In de LageLandenwerdde toegangtot deBijbelvoor deniet-gewijdegelovigenin
belangrijkematebevorderddooreenvroomheidsbewegingdiewijdeModerneDevotie
noemen.Dezebeweging,ontstaaninhetIJsseldalronddeuitDeventer afkomstige Geert
Grote, hadonder meer gestalte geh-egenin religieuze leefgemeenschippen vanniet tot

eenkloosterordebehorendevrouwenenmannen;dezustersenbroedersvanhetgemene
leven.Beide leefgemeenschappen waren ook in s-Hertogenbosch neergestreken. De al
eerdergeciteerdekapucijnpaterGerlachheeftin 1978gesuggereerddatdemanen de
vrouw die doorjheronimus Bosch zijn afgebeeld in de scenevan de acediaoftraagheid
('Accidia') op hetTafelbladvandeZevenHoofdzonden,nu in hetPradote Madrid,een

Op de eerste vraag kan het antwuord kort zijn:ja, de tekst van de Bijbel, en wel de volledige tekst, was tegen het eind van de vijftiende eeuw toegankelijk ook voor hen die
geenLatijnlazen,in devolkstaaldus,enzelfsin gedmktevorm. " Het eersteinNederland
gedrukte boek in de Nederlandse taal was een nagenoeg complete vertaling van het
OudeTestament, de zogenaamde Delftse Bijbel, zo genoemd omdat hij in Delft van de

breedereneenzustervanhetgemenelevenzoudenzijn,hetgeenrmj overigenshoogst
onwaarschijnlijkUjkt. " Maarhij konwelwetenhoezij eruitzagen.Dezusterswoonden
in een aan SintAndreas gewijd huis aan de Orthenpoort en de breeders hadden zich

opverzoekvanhetstadsbestuurvan s-Hertogenboschin 1424vanuitZwollein destad
gevestigd, in het Sint-Gregoriushuis, aan het eind van de Hinthamerstraat, ter hoogte
van het huidige pand Hinthamerstraat 164, ter plaatse waar later de Sociale Academic

gevestigdis geweest.In 1996zijn bij opgravingennoggedeeltenvande fundamenten
9

Zie de arrikelen in zijn gebundelde opsteUen over Bosch:P.Gedicbjherommus Bosch. Opstdlm over leven
en work ('s-Hertogenbosch / 's-Grave^hage 1988), 63-68.

10 Ziebij voorbeeldindebesprekingvandeculturelebagagevanBoschbijJ. vanWaadenoijcn,De'geheimtaal'
vanJheronimitsBosch. Eeninterpretatievanzijnwerk (HUversum 2007),24-46.

11 Voorhetnavolgcnde,zie ondermcerA.A.denHoUander. E.KwakkelenW.Scheepsma(eds,), Middelnedcrlandsebijbelvertatmfm (HUversum 2007),en voor de bredere context ook de bijdragenin M. Lamberigts enA. A. den HoUander (eds. ), Ley Bibles in Europe 14^0-1800 (Leuven 2006).
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12 M. Kors, De iy'ie; voor leken. Studies over Petms Naghel en de Historiebijbel van 1361 (Leuven /Turnhout
2007).

13 E Gerlach'HetTiifelblad teM.idrid.Dezeyenhoofdzonden endevieruitersten', in:Gcrlachjfieronimiu
Bosch,151 (oorspronkeUjkgepubUceerd in hettijdschriftBmtantiain 1978).
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van het fraterhuis teruggevonden. '4 De breeders van het gemene leven wijdden zich
onder meer aan de opvang van scholieren van de stadsschool. Zij deden dat in een

metregelmaatnormatieveconceptenalscrisisenverval. Ja,zelfswoordenals'moeheid'

rweetal,later zelfsdrietal convicten,het armefraterhuis,het rijke fraterhuisen later nog

deleeuwen natuuriijk niet de minste inspiratiebron was.

en'decadentie'wardengebmikt,woordenwaaryoorJohanHuizinga'sHerfsttij dermid-

het middelfraterhuis. u In het tweede,het rijke fraterhuis,woondevan de zomervan 1484
tot zijn intrede in 1487 in het kiooster van Stein bij Gouda de later wereldberoemde

Maar ook nu kan het antwoord op onze vraag eenvoudig zijn: dat beeld van een

algemene crisis,van eenvervalvan de godsdienstigheid,is nietjuist.De al eerderin
verbandmetMichelangelo gedteerdeAmerikaanse kerkhistoricusjohn O'MaUeyschreef
in 2000 een prachtigboek over de vaak normatieve benaderingvan de religieuze
gebeurtenissenvandezestiendeeeuw,onderdetitelTrentandallthat.Hijvraagtdaarin,

humanist Desiderius Erasmus. ''

Behalve huisvesting en vorming bieden aan scholieren deden de breeders nog iets
bijzonders. Zij hielden in huis kringgesprekken over de bijbeUezingen van de eerstvol"
gende zondag, een soort preekgesprekken, zoals die in het recente verleden ook bij de
Sint-Jan plaatsvonden. En bij die preekgesprekken mochten gewone gelovigen uit de
stad zich aansluiten. Die gesprekken heetten coUaties, naar het Latijnse collationes. Het
was 20 bijzonder dat de broeders in enkele steden een bijnaam kregen die van deze
praktijk van de bijbelgesprekken was afgeleid: coUatiebroeders. Zo heetten ze bijvoorbeeld in Gouda, en hun huis daar komt in de stedelijke bronnen regelmatig voor als het
'coUaciehuis'. '7 Maar ook in s-Hertogenbosch lijkt deze praktijk bestaan te hebben. We
danken die infbrmatie aan niein^nd minder dan Erasmus zelf. In augustus 1516 schreef
hij vanuit Londen een brief aan ene Lambertus Grunnius, een pauselijk secretaris over
wie verder niets bekend is. Hij vertelt in die brief een en ander over zijn verblijfin
s-Hertogenbosch, bij de broeders, 'qui vulgo Fratres Collationarii vocantur', die in de

sprekendoverhetnegatievebeeldvandegodsdienstigheidrond 1500,terechc'Howbad

waspastoral practice before the Reformation? For that matter, how badwas anything
beforetheReformation?Thereis reallynowayto answerquestionsasglobalasthese,
whichamongotherthingsbegsomanyassumptionsaboutbadandgood.'20Kortom,
watvindenweeigenlijk'goed'en'slecht'alshetomdekerkelykeengodsdienstigesituatie rond 1500gaat? O'MaUey laattrefzeker zien datdebeoordeUng van desituarie van

kerkengeloofaandevooravondvandeReformatiedoorhistoricisteevastgebeurtaan
dehandvanlatere criteria:katholieke kerkhistorici deden dat op basisvande norm die
in het midden van de zestiende eeuwwerd gesteld door het Concilie vanTrente en
reformatorische kerkhistorici deden het steevast op basis van de normen die de
Reformatie stelde. Anders gezegd: een katholieke kerkhistoricus als de Duitser Hubert

volksmond collatiebroeders warden genoemd. " Dat Ujkt er minstens op te wijzen dat
ookin s-Hertogenboschlekenuit destadmochtenaanschuivenbij debijbelgesprekken

Jedin,eenautoriteit op hetgebiedvandekerkgeschiedenis van dezestiende eeuw, vond

van de fraters. Het is geenszins ondenkbaar datjheronimus Bosch een van de deelnemers
is geweest, en dat de preekgesprekken hem hebben geholpen dieper door te dringen in
de betekenis van bepaalde bijbelteksten.

het Concilie vanTrente eenhalve eeuwlater pasvaststelde."

Rest nog onze tweede vraag: hoe valt Bosch' preoccupatie met de Bijbel te rijmen met

hetalgemenebeelddatveelalgeschetstwordtvanhetkerkelijke enreligieuzelevenrond
I500? Over die tijd wordt immers vaak gesproken in termen van 'herfsttij', 'crisis', 'ver-

val' of decadentie'.Het was aan het eind van de middeleeuwenslecht gesteld met de
zielzorg en het kerkelijk leven. Dat was de overtuiging van vele kerkhistorici uit zowel

dekatholiekeals dereformatorischetraditie,enin himhandboekenfigurerentegenhet
middenvan de twintigste eeuwin de hoofdstukken over de late middeleeuwendan ook

14 R. van Genabeek/Bouwhistorische en archeologische berichten. Fratershuis', 's-Hertogenbosch 4 (1996),
59-6l. Zie ook A. van Drunen, 'Een speurtocht naar middeleeuwse Bossche kloosters', in:M. Ackermans

enTh. Hoogbergen (eds.), Kioosters en.religieusleven. Historic met toekomst ('s-Hertogenbosch 3002), 56-77,
met name 62-63.

desituatierond 1500erbarmelijkomdatzij nietvoldeedaandekerkeUjkecriteriadie
Het was een kerkhistoricusvan protestantse huizediein dejaren zestigvan de
afgelopen eeuwpleitte voor eenheel anderewaarderingvandereUgiositeit in de tijd
vanjheronimus Bosch.Dezekerkhistoricus wasdeGottingse hoogleraarBerndMoeUer.

Dezehield,alsjongedertiger,in 1963tijdenshetcongresvandeCIHEC(Commission
internationale d'histoire ecclesiastique comparee) te Lyon een voordracht met de titel
.

FrommigkeitinDeutschlandurn 1500'." Debaanbrekendelezingwerdin 1965in het

Archivfur Reformationsgeschichte gepubUceerd enwerdnaderhand, ookin vertaling, verschiUende malen in bundels enbloemlezingen over de geschiedenis vandeReformatie

opgenomen,zodatzijinmiddels,zoalsJohannesSchiUingbijdezestigsteverjaardagvan
Moeller constateerde, tot de'Klassikerderreformationsgeschichtliche Literatur'isgaan
behoren.23TochwildeMoeUernietprimairmethetoogopdecropvolgendeReformatie
naardesituatierond 1500kijken.Hij wildedieperioderespecterenals'eineZeiteigencrArt undeigenenRechts',nietslechtsalsdevooravondvandeReformatie.Enhij
concludeerdedatvaneen'herfsttij'ofvaneen'AuflosungdermittelalterlichenWelt',in

elkgevalmetbetrekkingtot degodsdienstigheid,rond1500nauweUjksgesprokenkan

15 A. G. Weiler, Volgens denorm van devroege kerk. Degeschiedenisvan de huizenvan de breeders van ket Gemene
Lcvenin Nederlani(Nijmegen 1997),92-io9;A.G. 'WeUeren Chr. Dc Backer,Monastimnfmtmm vitae communis, HI. Niederldnde (Brussel 3004), 257-317.

16 M. A. Nauwelaerts, 'Erasmus en de Latijnse school van's-Hertogenbosch', Publications dela Societe Historique
etArcheologiquedansIe Limbourg85 (1949), 449-458.
17 Weiler, Volgens de norm van de vroege kerk, l38;Weiler en De Backer, Monasticon fratmm vitae commums III,
195.

18 P. G. Bietenholz (ed. ). Contemporaries qfErasmus. A. Biographical register of the Renaissance and R.eformation II
(Toronto 1986), 140.
19 P. S. Allen (ed. ), Opus epistolamm Des. Erasmi Roterodami II (Oxford 1910), 447.
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20 J.W.O'Midley, Trent andall that. Renaming CathoKdsm in the Early Modern Em (Cambridge, Mass. / London
2000), 65.

21 Overjedin, zie O'Malley,46-71.

??
,,N1°S ' 'FI'omn'ugkeit
inDeutschlandum 1500',ArchwfurRefmmatwnsyschichte56(1965),5-30.
23
in: B.

J. Schilling'Vorwort',
MoeUerDie Refor mation und das Mittelalter. Kuchenhistorische
Aufsilze (Gottmgen 1991), 7. Voor ye rtaUngen van MoeUers arrikel, zic de armotatie bij de heruitgave in Modler, Die

ReformationunddasMittelalter, 73.
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warden. Integendeel, er was rond 1500juist sprake van een religieuze hoogconjunctuw.

Onze-Lieve-Vrouwebroederschap was: in het boekjaar 1486-1487 werd hij, met 353

Aan de hand van tal van voorbeelden laat hij de ijverja zelfs de 'Gewaltsarakeit' - het
geweld - van de vroomheid rond 1500 zien.

zijn bijdrage voor de feestelijke maaltijd van de broederschap, waarschijnUjk bij zijn

Anderestudiesuit delaatstevijfentwinrigjaarhebbendit beeldvandegodsdienstigheidrond 1500bevestigd.Ik denk hierbijvoorbeeld aanJohnBossy's Christianity in the
West uit 1985, maar vooral aan het prachdge en terecht met een prijs - 'the Longman-

HistoryTodayBookoftheYearAward'- bekroondeboekvanEamonDuffy,The Stripping
of the Altars uit 1992, dat de situatie in Engeland in de vijftiende en zestiende eeuw

anderen, alslid ingeschreven enin 1488betaalde 'Jeroen maeld(er)' met zesmedebroeders
promotie tot gezworenbroeder.28Een stadals Deventer kende rond 150029 broeder-

schappen,de stad Gent inVlaanderenkende er veertig en een Noordduitsestad aJls
Hamburgtelde er zelfs 99,waarvanhet merendeelpasna 1450was opgericht.In die

broederschappenreiktenlekenaanelkaar,somsondersteunddoorkloosterlingenenin
enkele gevaUendoorwereldheren, behalvesociaalpresdge enstatusvooral ookreligieuze

beschrijft.2* Duffy kent - in tegenstelling tot Bossy - het artikel van Moeller niet,
ofschoon het ook twee keer in het Engels vertaald is; althans hij noemt het nergens.

verdieping aan.

Maar hij komt tot dezelfde conclusie: de reUgiositeit rond 1500 was niet decadent of
vervaUen, maarjuist levendig en krachtig. Als dus de Reformade alin relatie gezien moet

uit zorgvoor de ziel naarverlangde, maarwaarde bestaande structuren van de zielzorg

warden tot het godsdienstigeleven rond 1500, dan zal dat eerder moeten gebeuren in
termen van'vrucht van'danin dievan'reactie tegen'.OfschoonMoeller,zoals gezegd,
de vroomheid rond 1500 niet primair met het oog op de Reformade wilde onderzoeken, maarjuist in haar eigenstandigheid, waagde hij toch in een slotopmerking te zeggen
dat we voor het begrijpen van het succes van Luthers optreden in Duitshnd moeten

beseffen dat 'eine seinerVoraussetzungen die ausserste Steigerung der mittelalterlichkircUichen Devotion war'.25

Maar Moeller en andere historici stellen rond 1500 ook zwakke punten vast, met
name in de klerikale structuren van de zielzorg.De hoogconjunctuurvan religiositeit
die zich zowel in Hoosterlijke kringen als onder leken manifesteerde, vend weinig
weerklaak onder de clerus en werd vanuit de kerkelijke hierarchie onvoldoende beantwoord door nieuwe vormen van georganiseerd pastoraal aanbod. Er deed zich, kortom,

eenkortsluitingvoor op dereligieuzemarkt,eenkortsluitingtussende religieuzevraag
van de gelovigen en het georganiseerdeaanbodvan de bestaandekerkelijke zielzorgstructuren.

De religieuzehoogconjunctuurrond 1500vertoonde,zoalsBerndMoeUeren andere
historic! na hem hebben laten zien, een dubbelzinnig karakter. Enerzijds wilden de
gelovigen hun religiositeit graag in solidaire verbanden beleven, in kerkelijke instituties
en in groepsverbanden. De vorm bij uitstek wa.arin dit gebeurde, "was die van de broe-

Want dat was de andere kant van de hoogconjunctuur rond 1500;dat was waar men
onvoldoende antwoord op gaven. En vooral verlangde men naar directheid in die verdieping:men veriangde God te ontmoeten,niet aUeenbemiddeldvia eenveelheidvan

rituelen, instituties en ambtsdragers, maar ook onbemiddeld en direct. Dat verlangen
richtte zich onder meer op het zelfkunnen lezen van GodsWoord, de Heilige Schrift.
De boekdrukkunst kon op dat verhngen inspelen. Dank zij de dissertatie vanAugust
denHollanderuit 1997wetenwebij voorbeelddater in de Nederiandentussen 1520
en 1566ongeveer200.000exemplarenvanbijbeluitgavenin devolkstaal,voornamelijk
tekstenvanhetNieuweTestament,opdemarktkwamen.'9Endezekwamenvanzowel
kathoUeke als reformatorisch gezinde drukpersen envonden verspreiding onder zowel

katholiekealshervormingsgezindelezers.Omgerekendbetekentdatvoordietijd een
quotum van een bijbel op iederevijfentwintig Nederlanders.

De religieuze hoogconjunctuur vanrond 1500kanweUicht het beste als eenreligieuze
hanger gekarakteriseerd worden. Bn die honger werd slechts ten dele gestild door de
rituele ensacramentelebemiddelingdiedekerkhaargelovigenbood.Brwasbehoefte
aan meer, aanverkondiging,aanverdieping,aan spiritualiteit, aan al datgene wat de
gelovige instaatzousteUeneendirecte,volwassen enpersoonlijke verhouding met God
te ontwikkelen. Vandie behoefte is hetwerkvanJheronimus Bosch eengetuigenis. Hij
vond, zo maakt het boek van Dick Heesen aannemelijk, minstens gedeeltelijk een antwoord op die behoefte in het lezen, doorvorsen en verwerken van de tekst van de

Bijbel.

derschap.Dezevormde zelfs,zodsjohnO'Malley opmerkt, eensoortlaicaalalternatief
voor datgene waarin het klerikale zielzorgaanbod tekortschoot, nameUjk religieuze ver-

dieping. Broederschappenbloeidenrond 1500als nooit tevoren, ook in 's-Hertogenbosch.27 We weten dat Jheronimus Bosch een gezworen broeder van de

24 J.Bossy, Christianity in theWest 1400-1700(Oxford/NewYork 1985);H. Duify,The stripping ofthe altars.Traditionalreligionin Englandc. 1400- c.1580(NewHaven/London1992);zievoor Nederlandde dissertadevan
L.Bogaers,Aards,betrokkenen zeljbei^wst.Deverwevenheidvancultuwen religiein kathoUekUtrecht, 1300-1600
25

(Utrecht 2008).
Moeller, 'FroimmgkeitinDeutschland',

30;i"

de

heruitgave

in

Moeller,

Die

Refor mation und das Mittelalter,

85.
26 O'MaUey, Trent and all that, 66.

27 P.NissenenWA. denBoer,'De middeleeuwen na 1200',in: H.J. Selderhuis (red.), HandboekNederlandse
kerkgeschiedenis (Kampen 20I02), 119-213, met name l87-l89. Voor s-Hertogenbosch, zie P.ThJ. Kuijer, 'sHertogenbosch.Stadin hot hertogdom Erabantca. iiS^-lCzg (ZwoUe/'s-Hertogenbosch2000), 163-164.
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28 Over Bosch'lidmaatschap van enwerkzaanAeden voor de Onze-Licve-Vrouwebroederschap, zieE.Vink,
Jemm BoschmDjsnBosch (Nijmegen 2001) 92-112;idem, 'Hieronymus Bosch's life in s-Hertogenbosch',
in:J.Koldcweij. B.Vermet andB.vanKooij (cds. ),Hieronymus Bosch. Newinsightsinto hislifeandwork(Rotterdam_200i),19-23.Zieookj.van Oudheusden,'Het culturek Uimaat',inTj.vanOudheusdenenA.Vos
^?d'^ De "'?'r''MwmBoxh ('s-Henogenbosch 2001), 50-73, met name 64-69, en E.Vink, 'Jheronimus van
Aken', in: idem, 83-86..

29 A.A.denHollander,DeNederlandsebijbelvertalingen1^22-1545(Nieuwkoop1997).
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