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Het Brugse Laatste Oordeel is een van de weinige door Bosch gesigneerde werken. De karakteristieke signatuur ‘Jheronimus Bosch’ werd nog tijdens het schilderproces geplaatst, rechtsonder, net boven de rand. De signatuur komt verder
overeen met de signaturen op de Hooiwagentriptiek, de Verzoeking van de heilige
Antonius in Lissabon, het Heremieten-drieluik en het Drieluik van de gekruisigde
martelares, welke werken allen door het merendeel van de deskundigen als authentiek worden beschouwd. Deze signaturen komen ook overeen met die op de
buitenluiken van de Tuin der Lusten.

The Bruges Last Judgment is one of Bosch’s signed works. The characteristic signature Jheronimus Bosch was placed at the bottom right just above the edge of
the picture during the painting process and therefore has to be regarded as authentic, and indeed it resembles the painter’s signature which is considered autograph by the majority of scholars. These signatures are found on the Haywain
Triptych, the Lisbon Temptation of Saint Anthon, the Hermits Triptych and Saint
Wilgefortis in Venice. The script used for those signatures also resembles that of
the inscriptions on the outer wings of the Garden of Earthly Delights.

Als het Brugse triptiek geopend is ziet men op het linkerluik het Paradijs en op
het rechterluik de hel . Oorspronkelijk was de intentie om, net zoals bij de Hooiwagentriptiek en het Weense Laatste Oordeel, op het linkerluik het aardse paradijs
af te beelden, zoals uit de ondertekening is gebleken. Maar vermoedelijk gaf men
de voorkeur aan de huidige voorstelling, waarin de gezegende zielen door engelen naar de hemel worden geleid.

In its open state, the Bruges triptych presents a Paradise on the left, while the
right wing is reserved for a depiction of hell. Originally, the paradise wing, as in
the Haywain Triptych and the Vienna Last Judgement, was to depict the Earthly
Paradise, as revealed in the underdrawing, but this was altered in favour of the
present disposition, in which the souls of the Blessed are being led up to Heaven
accompanied by angels.

Zoals vaker in de schilderijen van Bosch blijft de hel niet beperkt tot het rechterluik maar loopt deze door over het gehele middenpaneel. Rechts op de achtergrond gaat een stad met massieve muren op in de vlammen, terwijl op de
voorgrond groepen met groteske figuren verschillende aardse zonden symboliseren. Ze worden geselecteerd en gestraft door de handlangers van de duivel.
De triptiek laat ons zien dat bijna de gehele wereld zich aan zonden schuldig
heeft gemaakt, hetgeen het Laatste Oordeel op de bovenste helft van het middenpaneel in zekere zin overbodig maakt. Daar verschijnt in de open hemel Christus, tronend op een regenboog en omringd door vier trompetspelende engelen.
Bosch veranderde de gebruikelijke Deësis-voorstelling met Maria en Johannes
de Doper door aan beide zijden van de Verlosser in de grauwe wolken de apostelen te schilderen.

As often in Bosch, the Hellish inferno is by no means limited to the right wing, but
continues from the right across the entire centre panel of the Last Judgment. A
city fortified with massive walls is already going up in flames in the background
on the right, and in the foreground more or less grotesque groups are presented
that stand for various sins and for these are bing targeted and punished by Evil
One’s henchmen. The triptych tells us that the world has wholly dedicated itself
to sin, which makes the last judgment depicted in the upper half of the middle
panel, almost an redundant process. There, in the open sky, Christ appears as
Supreme Judge enthroned on a rainbow and surrounded by four trumpet-playing
angels. Apostles in devout intercession appear in the grey clouds on either side
of the figure of the Saviour. The painter eschewed the traditional Deësis grouping
with Mary and John the Baptist.

In gesloten toestand toont de triptiek een Doornenkroning in een geschilderde
stenen nis, uitgevoerd in grisaille. De doornenkroning is onderdeel van de Passie
en verwijst naar de opoffering van Christus en de Nieuw-Testamentaire belofte
van verlossing, zoals in het Laatste Oordeel wordt verbeeld. De buitenzijde, die
doorgaans elke dag zichtbaar was, werd overgeschilderd en raakte zwaar beschadigd in de negentiende eeuw. De buitenpanelen werden toen gescheiden van het
middenpaneel en aan elkaar gelijmd om één paneel te vormen. In 1959 werden
fragmenten van de grisaille voor het eerst ontdekt. Tijdens de meest recente restauratie werden ze zeer zorgvuldig geconserveerd. De originele lijst is verloren
gegaan, maar kwam waarschijnlijk overeen met de lijst van de Hooiwagentriptiek
of de triptiek met de Aanbidding der Koningen.

In its closed state, the triptych presents a Crowning with Thorns in a fictional stone
wall niche executed in grisaille. As part of the Passion narrative, the Crowning
with Thorns points to Christ’s sacrificial death and the New Testament’s promise
of salvation, manifest in the Last Judgment. This everyday side of the triptych was
badly damaged and overpainted, probably in the nineteenth century or perhaps
earlier, when the two wings were glued together to form a single panel and displayed apart from the centre panel. Fragments of the grisaille were first discovered in 1959, and were conserved, extremely carefully, during the most recent restoration campaign. It was discovered that originally the depiction of the Crowning
with Thorns must have continued on the original integral frame, which has been
lost but probably looked similar to the frame of the Haywain Triptych.

Hoewel de grisaille slechts in fragmenten bewaard is gebleven, is de schildering
van een uitzonderlijke hoge kwaliteit. Meer nog dan de voorstellingen aan de binnenzijde, die nogal heterogeen lijken in hun uitvoering, sluit de doornenkroning
stilistisch nauw aan bij andere belangrijke werken van Bosch en kan ze, in tegenstelling tot de binnenzijde (waar sommige passages nogal ruw of eenvoudig zijn
uitgevoerd), als een eigenhandig werk van de meester worden beschouwd. Hierdoor is het Brugse Laatste Oordeel een sleutelstuk in het vraagstuk rond de organisatie en werkprocessen van Hieronymus Bosch en zijn atelier in ’s-Hertogenbosch. Dit inzicht verschilt wezenlijk van de mening van eerdere deskundigen
die, met uitzondering van Max J. Friedländer, de Brugse triptiek als nabootsing
zagen. Een nabootsing die niet alleen motieven van het Weense Laatste Oordeel
overnam, maar ook figuren en andere details van de Hooiwagentriptiek en Tuin der
Lusten overnam. Waar de Brugse collectiecatalogus uit 1931 het werk toeschreef
aan een van de anonieme Vlaamse schilders uit de vijftiende of zestiende eeuw
en daarmee de traditionele toeschrijving aan Bosch compleet verwierp, zagen de
meeste kunsthistorici het Laatste Oordeel als het werk van een zestiende-eeuwse navolger of schreven ze het toe aan een assistent van Bosch. Enkel dankzij
de onthulling van de grisaille raakte men er meer van overtuigd dat het triptiek
uit de werkplaats van Bosch en deels van de meester zelf afkomstig was. Gerd
Unverfehrt, die in 1980 als eerste de receptie en opvolging van Bosch systematisch bestudeerde, schreef het Laatste Oordeel toe aan een medewerker van zijn
werkplaats. Een medewerker die Frédéric Elsig en Fritz Koreny in hun onderzoek
identificeerden als de Meester van het Brugse Laatste Oordeel en aan wie ze andere schilderijen en tekeningen uit Bosch’s werkplaats toeschreven. Dit verklaart
de stilistische discrepanties die vooral zichtbaar worden wanneer de overwegend
lineaire figuren en architectuur van het Brugse Laatste Oordeel worden vergeleken met die in de Verzoeking van de heilige Antonius in Lissabon enerzijds en de
Hooiwagentriptiek anderzijds. Deze discrepanties vinden we bij het laatstgenoemde schilderij merkwaardig niet in het landschap op de achtergrond. De schilderachtige kwaliteit van de grisaille is zeker vergelijkbaar met de beste werken van
Bosch en het afbeelden van een fictieve nis veronderstelt een verfijnde opdrachtgever, iemand die zo’n speels ontwerp kon waarderen.

Although the grisaille survives only in a fragmentary state, it is remarkable for its
extraordinarily high painterly quality. Even more than the depictions on the interior, which seem altogether more heterogeneous in their execution. The Crowning
with Thorns closely resembles other major works of Jheronimus Bosch, and, in
contrast to the painting on the interior, which occasionally tends towards simplification, can be assumed to have been wholly executed by Bosch. Thus the Bruges
Last Judgement Triptych occupies a key point of reference for issues of organization and working processes employed by Bosch and his workshop in ‘s-Hertogenbosch. This finding diverges considerably from the judgment of earlier scholars
who, with the exception of Max J. Friedländer, chose to consider the Bruges’ Last
Judgment a pastiche, one that borrowed not only motifs from the Vienna Academy’s Last Judgment but also figures and other details from the Haywain Triptych
and the Garden of Earthly Delights. Whereas the Bruges collection catalogue of
1931 entirely disclaimed the traditional attribution to Bosch, and assumed the
triptych’s painter to have been one of the anonymous Flemish painters of the fifteenth and sixteenth centuries, most scholars saw the Last Judgment as the work
of a sixteenth century follower, or attributed it to one of Bosch’s assistants. It was
only with the exposure of the grisaille that the conviction has gradually gained
ground that the triptych comes from the Bosch workshop, and it in part the work
of Bosch himself. Gert Unverfehrt, who in 1980n was the first to study Bosch’s
reception and succession systematically, attributed the Last Judgment to a member of Bosch’s workshop, a member whom Frédéric Elsig and Fritz Koreny have
recently identified in their studies as the Master of the Bruges Last Judgment and
to whom they have attributed other paintings, and drawings, from the workshop.
This can help explain the stylistic discrepancies that become especially apparent
when comparing the figures of the Bruges Last Judgment, which are predominantly linear in conception, with those of the Lisbon Temptations of Saint Anthony
on the one hand, and the Haywain Triptych on the other, discrepancies which remarkably do not extend to the painting of the background landscape of the latter.
The painterly quality of the grisaille unquestionably compares with the best works
by Bosch, and with its depiction of a fictional niche presupposes a demanding patron, one capable of appreciating such a whimsical design element.

Tot voor kort kon de herkomst van het Brugse Laatste Oordeel enkel tot 1906
worden herleid , toen het geveild werd in het Hôtel Drouot in Parijs uit de collectie
van de Franse kunstverzamelaar Emile Gavet. Didier Martens leverde echter recentelijk nogal spectaculair bewijs dat de triptiek in de negentiende eeuw eigendom was van afstammelingen van de Spaanse kardinaal en kunstverzamelaar
Antonio Despuig y Damento. De panelen bevonden zich in hun familiepaleis in
Palma de Mallorca, waar het middenpaneel hing naast de samengelijmde zijpanelen. In 1845 werden deze werken vermeld in de catalogus van de collectie als
respectievelijk ‘El infierno’ en ‘El infierno y el mundo’. De Spaanse kardinaal had
de meeste schilderijen uit zijn verzameling tijdens zijn tijdelijk verblijf in Rome en
andere delen van Italië verzameld. Hierdoor mag worden verondersteld dat het
Brugse Laatste Oordeel waarschijnlijk ook een Italiaanse herkomst heeft. Het paneel werd in 1900 in Parijs door een van Despuig’s nakomelingen geveild, samen
met andere werken uit zijn collectie.

Until very recently the provenance of the Bruges Last Judgment could be traced
back only to 1906, when it was auctioned at the Hôtel Drouot in Paris from the
estate of the French art collector Emile Gavet. However, Didier Martens has managed to provide spectacular proof that in the nineteenth century the triptych was
in the possession of descendants of the Spanish Cardinal and collector Antonio
Despuig y Damento in their family palace in Palma de Mallorca, where the centre
panel was displayed next to a panel made up of the wings glued together. In 1845,
these were listed in the collection’s catalogue under the title ‘El infierno’ and ‘El
infierno y el mundo’. The Spanish cardinal had acquired the majority of his works
in his collection during his sojourns at the Holy See, and in the rest of Italy, so that
the Bruges Last Judgment, put up for auction in Paris in 1900 along with other
works from the Despuig collection by one of his descendants, also probably has
an Italian provenance.

Het Laatste Ordeel, ca. 1505/1510

Een andere aanwijzing suggereert dat de triptiek zich in 1520 waarschijnlijk in
Venetië bevond, waar het in 1521 waarschijnlijk gezien werd door de in Venetië
wonende schilder Giovanni Girolamo Savoldo. Savoldo leende enkele ‘grotestques’
motieven van het triptiek voor zijn Verzoeking van de heilige Antonius uit 1527, nu
in het Timken Museum of Art in San Diego. Aangezien het Brugse Laatste Oordeel ongeveer dezelfde formaten heeft als het Heremieten-drieluik en het Drieluik
van de gekruisigde martelares, is het aannemelijk dat alle drieluiken gezamenlijk
hun weg vonden naar de Venetiaanse kardinaal en verzamelaar Domenico Grimani, die volgens Marcantonio Michel verschillende werken van Bosch in zijn bezit had. In het huis van Grimani’s nicht Paola bevond zich in 1528 ‘un quadro con
due sportelli fiandrese ludecio di Cristo’ als bezit van kardinaal Mario Grimani,
een neef en erfgenaam van Domenico. Vermoedelijk, alhoewel dit niet met absolute zekerheid kan worden gesteld, kan dit drieluik worden geïdentificeerd als het
Brugse Laatste Oordeel.

The Last Judgement, ca. 1505/1510

A further clue suggests that as early as 1520 the triptych was probably in Venice,
where it would have been seen by the Brescian painter Giovanni Girolamo Savoldo (c. 1480/85-after 1545) who was resident of Venise from 1521. Salvoldo borrowed several ‘grotestques’ from the triptych for his Temptations of Saint Anthony
of 1527, now in the Timken Museum of Art in San Diego. Since the Bruges triptych
has virtually the same format as the Hermits and Saint Wilgefortis, which remain
in Venice to this day, it seems probable that all three triptychs found their way to
the Venetian cardinal and collector Domenico Grimani, who owned several works
by Jheronimus Bosch according to the testimony of Marcantonio Michiel (14841552). According to an inventory of 1528, there was ‘un quadro con due sportelli
fiandrese Iudecio di Cristo’ (a Flemish picture with two wings of the Judgment of
Christ), owned by Cardinal Marino Grimani, the nephew and heir of Domenico, in
the house of his niece Paola. In all likelihood, though not with absolute certainty,
that triptych can be identified as the Bruges Last Judgment.

Het Laatste Oordeel
van Jheronimus Bosch
Het geopende drieluik toont het Laatste Oordeel.
Christus is als rechter afgebeeld in een helderblauwe nimbus, omringd door vier bazuinende engelen en heilige figuren. De wereld onder hem is
een kaal landschap, vol monsterachtige wezens,
ondeugd en geweld. Op het linkerluik is het Paradijs voorgesteld met de fontein des levens. In
de lucht begeleiden engelen enkele, nauwelijks
zichtbare, zielen naar een lichttunnel tussen de
wolken. Op het rechterluik is de Hel afgebeeld,
slechts een weinig verschillend van de wereld op
het middenpaneel.

The Last Judgment
of Jheronimus Bosch
When open, the triptych represents the Last Judgment. Christ appears as judge of the world within a light blue halo, surrounded by the trumpeting angels and saints. The world beneath him is
a bleak landscape filled with monstrous figures,
vices and violence. The left wing shows paradise
and the Fountain of Life. In the sky, angels accompany barely visible souls towards a tunnel of light
in the clouds. The right wing depicts hell and its
appearance hardly differs from the representation of the world on the middle panel.
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The triptych of the Last Judgment in open position
after restoration and with its new frame.

Het geopende drieluik met het Laatste Oordeel,
na restauratie en in de nieuwe lijst.

In gesloten toestand toont de triptiek een Doornenkroning die in het verleden zwaar beschadigd
werd. In het midden ontbreekt een heel stuk van de
voorstelling. Dit stuk is samen met de oorspronkelijke lijst van het drieluik verloren gegaan.

When closed, the triptych shows the Crowning
with Thorns. The scene has been badly damaged
in the past. In the centre, a part of the composition is missing. It disappeared, together with the
original frame of the triptych.

Het gesloten drieluik met de Doornenkroning,
na restauratie en in de nieuwe lijst.

The closed triptych with the Crowning with Thorns
after restoration and with its new frame.

© The National Gallery, London

De compositie is onder meer verwant aan de Doornenkroning in de National Gallery te Londen.

The Composition is similar to Bosch’s Crowning
with Thorns in the National Gallery in London.

LINKS
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Hieronymus Bosch, De bespotting van Christus (Doornenkroning),
National Gallery, Londen.

Hieronymus Bosch, The Mocking of Christ (Crowning with Thorns),
National Gallery, Londen.

RECHTS

RIGHT

De Doornenkroning met elementen van de compositie uit Londen.

The Crowning with Thorns with elements of the London composition.

© The National Gallery, London

Onderaan rechts op het middenpaneel staat de
signatuur “Jheronimus Bosch” in mooie gotische
letters. Bosch werd waarschijnlijk geboren rond
1450 in ‘s-Hertogenbosch. Hij overleed in 1516. Er
zijn maar een 25-tal werken van hem bewaard. Het
feit dat het Laatste Oordeel gesigneerd is, vormt
op zich geen bewijs dat het drieluik ook echt door
Bosch geschilderd werd. Het is geweten dat navolgers, imitatoren en leerlingen kopieën signeerden met de naam van de meester.

Het zijn de virtuoze wijze waarop het Laatste Oordeel geschilderd is en de stilistische overeenkomsten met andere schilderijen van Bosch die
aantonen dat het Laatste Oordeel door de grote
kunstenaar geschilderd is. In de bazuinende engel op het middenpaneel zien we bijvoorbeeld hoe
virtuoos de verf is aangebracht, heel snel en ook
nat-in-nat. Het gelaat met de bollende kaken en
de handen zijn met enkele rake toetsen neergezet. De top van de vleugel kreeg vorm met een
wit hooglicht, een witte streep verf bovenop de
blauw-grijze ondertoon waardoor met een droog
penseel een aantal streepjes getrokken werden.
Zo suggereerde Bosch de veren van de vleugel.

© Musea Brugge, Griet Steyaert
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Ook om de vossenkop van een monster op het
middenpaneel vorm te geven, had Bosch slechts
enkele rake toetsen nodig. Voor het roze kapje
zette hij slechts enkele streepjes rode lak en wat
toetsen opake, roze verf op de witte grondlaag.

The signature “Jheronimus Bosch” is written in
gothic letters on the middle panel at the lower
right. Bosch was born around 1450 in ’s-Hertogenbosch where he died in 1516. No more than
25 paintings of his have survived. The fact that the
Last Judgment bears a signature does not provide
hard evidence for his authorship. It is known that
followers, imitators and pupils used the master’s
signatures on their copies.

The virtuosity and the stylistic similarities with
other Bosch’s paintings confirms the Last Judgment could only have been painted by no other
but the great master himself. The trumpeting
angel in the middle panel exhibits masterly handling of the brush which includes the rapid application of paint and the use of wet-on-wet technique.The face with its bulging cheeks and the
hands are painted with just a few bold strokes.
The top of the wing takes shape by a highlight of
white paint that is applied on top of a blue-grey
underpaint. A dry brush was pulled through the
wet highlight to create small stripes in order to
suggest feathers.

In painting the fox head of a monster on the middle panel, Bosch only needed a handful of strokes.
He employed a few dashes of red glaze and some
stipples of opaque pink, applied directly onto the
white ground layer to represent the hood of the
monster.

© Musea Brugge, Griet Steyaert

Een bewogen geschiedenis
Het schilderij is uitgevoerd op eikenhouten panelen. De grisaille op het gesloten drieluik is
zwaar beschadigd. Uit de schadesporen blijkt dat
de zijluiken op een bepaald moment samengevoegd werden met twee horizontale latten die op
de keerzijde gekleefd werden. Zo ontstond een
nieuw paneel dat dezelfde vorm en afmetingen
had als het middenluik. Hoogstwaarschijnlijk is
het bij deze ingreep dat de originele lijst van het
drieluik, waar ook een stuk van de grisaille op
geschilderd was, verloren ging.

An eventful history
The painting has been executed on panels of oak.
The grisaille on the outside of the triptych is heavily damaged. Judging from the damage, it appears
that both wings have been joined together in the
past, with two wooden beams that were glued on
the reverse. This resulted in a new panel that corresponds to the shape and measurements of the
middle panel. It is likely that the original frame,
on top of which parts of the grisaille were painted, was lost during this operation.
© Musea Brugge, Griet Steyaert

Door de twee zijluiken samen te voegen en bovenaan in te korten onstond een nieuw paneel dat dezelfde vorm en afmetingen had als het middenluik.

By joining both lateral wings together and trimming them at the top, a new panel was created
with the same shape and measurements as the
middle panel of the triptych.
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Mogelijk was het Laatste Oordeel omstreeks 1520
in het bezit van de familie Grimani uit Venetië. Recent is ontdekt dat het middenluik en de samengevoegde zijluiken in 1845 in Palma de Mallorca
bewaard werden. Ze staan namelijk vermeld in de
catalogus van de musea van kardinaal Despuig.

It is possible that the Last Judgment was owned
by the Grimani family in Venice in 1520. A recent
discovery revealed that the middle-panel and the
joined wings were in Palma de Mallorca in 1845
and were included in the catalog of the collections
of Cardinal Despuig,

In 1900 werden het middenluik en de samengevoegde zijluiken door de erfgenamen van de kardinaal geveild in Parijs en gekocht door een privéverzamelaar. Enkele jaren later werd het Laatste
Oordeel nogmaals ter veiling aangeboden, ditmaal
gereconstrueerd als een drieluik. Het kwam in
handen van een kunsthandelaar. In 1907 werd het
drieluik uitgeleend voor de tentoonstelling ‘Het
Gulden Vlies’ te Brugge en toen werd het tenslotte gekocht door minister van staat August Beernaert. Dankzij de tussenkomst van de Vrienden
van de Stedelijke Musea schonk Beernaert het
drieluik aan de stad Brugge.

In 1900, the heirs of the Cardinal had the middle panel and the joined wings auctioned in Paris,
where they were acquired by a private collector.
Shortly afterwards, the Last Judgment was sold
again at auction, now as a reconstructed triptych.
The triptych remained in the trade and was lent
to the Bruges’ exhibition ‘The Golden Fleece’ in
1907. It was then bought by the minister of State,
Auguste Beernaert. Thanks to the mediation
of the Friends of the Bruges’ Museum, the triptych of the Last Judgment was donated to the City
of Bruges.

Jacques de Lalaing,
Portret van minister van Staat Auguste Beernaert,
Bruggemuseum Stadhuis, Brugge
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Jacques de Lalaing,
Portrait of Minister of State Auguste Beernaert,
Bruggemuseum City-Hall, Bruges

De behandeling
van de verflaag

The treatment
of the paint layer

Er waren verschillende redenen waarom dit drieluik aan restauratie toe was. De vernislagen die
in de loop van de tijd op het drieluik aangebracht
werden, waren vergeeld en verdonkerd. Er zaten
ook storende, nagedonkerde retouches op het
schilderij. Opstuwingen in de verflaag dienden
gefixeerd te worden.

The restoration of the triptych became necessary
because of several reasons. The varnish layers
that were applied on the painting in the past became yellow and had darkened over time. There
were also discolored retouches that had an impact on the viewing of the work. And finally it was
necessary to secure areas of lifting paint.

LINKS

LEFT

Met een zorgvuldig gekozen solvent en wattenstaafjes werden de
oude vergeelde vernislagen en nagedonkerde retouches weggenomen. Dat is een tijdrovend proces. De originele verflaag mag in geen
geval aangetast worden door de behandeling.
In dit detail, genomen tijdens de vernisafname is het vergeelde vernis onderaan rechts nog niet weggenomen.

The old yellowed varnish layers and discolored retouches were removed with a cerefully chosen solvent and cotton swabs. This is a
time-consuming process, By no means the original paintlayer should
be affected by the treatment.
On this detail, taken during cleaning, the yellowed varnish has not yet
been removed in the lower right corner.

RECHTS

RIGHT

Detail van de nimbus op het middenpaneel tijdens de behandeling,
onder de microscoop: oude retouches liggen over de craquelures
in de originele verflaag.

This detail of the halo on the middle panel has been taken during
the treatment, under the microscope: old retouchings covering the
craquelures in the original paint layers.

© Musea Brugge, Griet Steyaert
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Door het wegnemen van de niet originele lagen kwam het origineel kleurenpalet weer aan het licht en het contrast tussen de
warmere, donkere groenen op de voorgrond en de koele lichtblauwen op de achtergrond – het zogenaamde luchtperspectief –
weer tot zijn recht. Dat zien we bv. in dit detail van de fontein des
levens, voor en na de restauratie.

The removal of the non-original layers revealed the original color
palette. The contrast between the warm, darker greens in the foreground and the cool light blue shades in the background – the so
called aerial perspective – can be fully appreciated again.

© Musea Brugge, Lukas Art in Flanders vzw

De verflaag van het geopende drieluik is in uitzonderlijk goede staat
bewaard. Naast enkele kleine lacunes zijn er minuscule krassen,
veroorzaakt door het verkeerd gebruik van een scalpel, tijdens een
vroegere behandeling die waarschijnlijk verliep zonder stereomicroscoop. Dit zijn dergelijke krassen in de nimbus op het middenpaneel, onder de microscoop.

The paint layer on the triptych’s interior is remarkably well preserved.
In addition to some small losses, there are minute scratches as the
result of the injudicious use of a scalpel during an conservation
treatment in the past, probably carried out without a stereo-microscope. The detail shows those scratches magnified.

© Musea Brugge, Griet Steyaert
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Op het middenpaneel bracht Bosch een roestbruine laag aan bovenop het lichtblauw van de lucht.

In the middle panel, Bosch added a layer of rust-brown color on top
of the light blue sky.

RECHTS

RIGHT

Deze roestbruine laag is bij het drogen samengetrokken en gebarsten. Onder de microscoop kan men zien dat de minuscule rimpeltjes in de loop van de tijd afgebroken zijn, waardoor op deze plaatsen de onderliggende lichtblauwe verflaag zichtbaar werd. Blijkbaar
respecteerde Bosch hier niet helemaal de regels van de kunst.

The rust-brown paint layer shrank during the drying process and
cracked. Under the microscope it becomes clear that tiny wrinkles
broke off in the course of time and that in those places the underlying blue paint of the sky became visible. Apparently Bosch might
not have respected the rules of the art in this case.
© Musea Brugge, Griet Steyaert

In tegenstelling tot de geopende triptiek is de
verflaag van de gesloten triptiek zwaar beschadigd.
De grisaille werd opgeofferd om de twee zijluiken
samen te voegen. Het middelste stuk van de voorstelling ging samen met de lijst verloren. Twee
stroken van de verflaag werden weg geschaafd
om hier verstevigingslatten aan te brengen. Het
slordig aanbrengen van de lijm veroorzaakte veel
onherroepelijke schade. De verflaag is op vele
plaatsen weggevreten, soms is enkel de witte
grondlaag nog aanwezig.
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In contrast to the interior, the paint layers of the
triptych’s exterior are badly damaged. When the
two wings were joined, the grisaille on the reserve
was destroyed. The center of the depiction dissapeared together with the original frame. In two
areas the paint layers were planed away in order
to attach two planks to reinforce the artificially
joined wings. Glue was used carelessly resulting
in irreparable damage. The original paint layer
was eaten away on many places and sometimes
only the white ground layer remains.

BOVEN

ABOVE

Uit de schade op het rechterluik kan men ook aflezen dat men de
lijmpot gewoon op het paneel gezet heeft. Er zijn cirkelvormige sporen die veroorzaakt zijn door de bodem van het potje. Er zitten ook
enkele grote bruine vlekken in de verflaag die duidelijk veroorzaakt
zijn door een vloeistof die in het potje zat.

The traces of damage on the right wing make clear that a pot of
glue was placed directly onto the painting. There are circular traces that have been caused by the bottom of the pot. There are a few
brown spots in the paint layer that without doubt have been caused
by the liquid in the pot.

ONDER

BELOW

Al deze bruine vlekken reflecteren donker in UV-licht (het vernis reflecteerd lichtgroen of -blauw). Het lijkt alsof de gemorste vloeistof
een verbinding is aangegaan met de verflaag. De vlekken kunnen
daarom niet verwijderd worden.

The brown spots appear dark in UV-light (the varnish appears lightgreen or -blue). Apparently the spills of glue reacted chemically
with the paint-layers. Therefore the spots cannot be removed.

Na het reinigen werden de lacunes gevuld met
een mengsel van krijt en dierlijke lijm. De witte
vullingen werden vervolgens geretoucheerd. Ook
sleet en scalpelkrassen, waar die storend waren,
werden geretoucheerd.
Omdat er in vitale delen van de grisaille grote lacunes zijn, werd in dit geval gekozen om slechts een
aantal lacunes te vullen en te retoucheren. Sommige gezichten, zoals bv. het gezicht van de soldaat
met de helm, kunnen we onmogelijk reconstrueren. Indien men ervoor zou kiezen om al de andere lacunes te mastieken en te retoucheren zou de
beschadigde strook in het midden heel erg de aandacht trekken. Bovendien vormen de lacunes en de
schade een spoor van wat met het drieluik gebeurd
is. Ze vertellen in zekere zin een verhaal.
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The Crowning of Thorns before retouching, with white fillings in some
of the losses.

De Doornenkroning, voor het retoucheren, met witte vullingen in
een aantal lacunes.

LEFT

LINKS

The brute with the large shield during the treatment, after the
removal of the most recent, upper varnish layers.

De beul met het grote schild, tijdens de behandeling, na het wegnemen van de bovenste, meest recente vernislagen.

RIGHT

RECHTS

Hetzelfde detail, na het wegnemen van de resten van oudere vernislagen.
ONDER

Hetzelfde detail, na behandeling.

After cleaning, the losses were filled with a mixture of chalk and animal glue. The white fillings
were then retouched. Retouching was also applied where the paint layer is worn and where the
minute scalpel scratches were disturbing.
Since large losses are situated in vital parts of the
grisaille, here, it was decided to fill and retouch just
a few losses. It is impossible to reconstruct the lost
faces, such as the physyiognomy of the soldier with
the helmet, without falsifying Bosch’s intentions. If
one would choose to fill and retouch all the other
losses, in the end the damaged part at the center
of the composition would draw all the attention.
Furthermore, the losses and damages witness the
triptych’s history. They tell its story.
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The same detail, after removal of remnants of older layers of
varnish.
BELOW

The same detail after treatment.

De behandeling
van de drager

The treatment
of the support

Dankzij het dendrochronologisch onderzoek weten we dat het Laatste Oordeel op eik uit de Baltische gebieden geschilderd is. Dit ingevoerde
hout was van zeer hoge kwaliteit. Daarom werd
het steevast gebruikt in onze streken in de 15e en
16e eeuw bij het vervaardigen van panelen. Met
dendrochronologie kon men ook vaststellen dat
de boom waaruit de meest recente plank van het
middenpaneel afkomstig is, geveld werd na 1478.
Voor het kon beschilderd worden moest het hout
ten minste twee jaar drogen. Het schilderij moet
dus na 1480 ontstaan zijn.
De zijluiken van het Laatste Oordeel bestaan elk uit
een enkele plank. Het middenpaneel bestaat uit
twee verticale planken die met platte voegen verlijmd zijn.
Bovenaan en onderaan was de voeg tussen de twee
planken losgekomen, terwijl de voeg en verflaag in
het midden van het paneel nog intact waren. Om
verdere schade te voorkomen was het nodig de losgekomen stukken te verlijmen.

Dendrochronological research revealed that the
Last Judgment was painted on oak from the Baltic region. Baltic oak was imported into the Low
Countries and because of its superior quality was
used to produce the panels for paintings. Dendrochronology also determined that the youngest plank of the Triptych came from a tree that
was cut down after 1478. Wood had to dry for a
minimum of two years before it could be used for
making a panel. The Last Judgment therefore can
not have been painted earlier than 1480.
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Op de radiografie zien we, ter hoogte van de mond
van God, een originele pen-in-gat verbinding in de
voeg van het middenpaneel.

The wing panels of the Last Judgment consist of
only one plank each. The middle panel is constructed from two vertical planks that are glued together
with a butt join.
There was an opening between the two planks at
the top and at the bottom of the middle panel where
the join had failed. The middle part of the join and
the paint layers covering it, however, remained intact., To prevent further damage, it was necessary
to rejoin the openings and glue them.
The x-radiograph shows an original peg crossing
the join of the middle panel at the level of Christ’s
mouth.

© KIK-IRPA, Brussel

In scheerlicht zijn, zowel op de voor- als keerzijde, originele sporen van het trekmes waarmee
het paneel vlak gemaakt werd, zichtbaar.
Op deze foto, gemaakt tijdens de behandeling
zien we ook oude, maar niet originele, en nieuwe klampen op de voeg. In tegenstelling tot de
oude klampen die op het paneel zaten, zijn de
nieuwe klampen in eik en de nerfrichting van het
hout volgt de nerfrichting van het paneel zodat
er geen tegengestelde spanningen kunnen ontstaan in beide houten elementen.

Original traces of a drawknife that was used to
level the surface of the wooden panel can still be
seen in raking light on the front and on the back
of the panel.
In this photograph, taken during the treatment,
we can see small old blocks of wood, which are
not original, alongside new ones that are attached
over the joint of the panel to reinforce it. The new
blocks, in contrast to the old ones, are made of
oak and the direction of their grain follows that
of the panel itself, This elimates any opposing
tensions.
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Het middenpaneel nam in de loop van de tijd een
convexe kromming aan. Dit heeft te maken met
het feit dat de voorzijde gegrond en beschilderd is,
terwijl de keerzijde bloot hout bleef en daarmee
anders reageerde op omgevingsfactoren als de
luchtvochtigheid. Waar de voeg losgekomen was,
was de bolling van het paneel doorbroken en langs
de rand van de open voeg zat de verflaag wat geklemd en ontstonden er opstuwingen.
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Schema:
1 Het middenpaneel bestaat uit twee planken
2 Het nam in de loop van de tijd een convexe kromming aan
3 De voeg kwam los
4 De convexe kromming werd onderbroken en
naast de voeg raakte de verflaag (blauw) gekneld.

The middle panel in the course of time warped into
a convex curve. This phenomenon is caused by the
fact that the front side is covered by a groundlayer
and several paintlayers whereas the wood on the
back side remained bare and reacted differently
to changes of condition such as humidity. In those
places where the join of the panel opened, the general warp was broken and each plank took on an
individual curve. At some stage where a re-gluing
was attempted paint along the edge of the join was
crushed and forced to lift up.
Scheme:
1 The middle panel consists of two planks
2 The middle panel warps in the course of time
into a convex shape curve
3 The joint opens
4 The convex warping breaks and the paintlayers
(blue) next to the joint create problems.

Om verdere schade te voorkomen en de losgekomen
stukjes verflaag te kunnen fixeren was het nodig
de natuurlijke convexe kromming van het paneel
te herstellen en de planken te verlijmen. Dit was
een uiterst delicaat werk, vooral omdat de voeg in
het midden nooit losgekomen was. Hiervoor werd
een op maat gemaakte lijmtafel gebruikt, met een
contramal.

To prevent further damage and to be able to fix
the flaking paint, it was necessary to restore the
original curve of the panel and to reconnect the
two planks and glue them. This was a very delicate
process, especially as the joint had never opened
in the center of the panel. For the treatment, we
constructed a bespoke gluing table with a counter
form to accommodate the curved top of the panel.
© Musea Brugge, Simon Egan

Een nieuwe lijst

A new frame

De originele lijst van Het Laatste Oordeel ging in
de loop der tijd verloren. Zoals we onder meer
kunnen zien in een schilderij van Lancelot Blondeel werden panelen in die tijd eerst in een lijst
gevat en dan pas werd het geheel gegrond met
een mengsel van krijt en dierlijke lijm om vervolgens beschilderd te worden.

The original frame of the Last Judgment has been
lost in the course of time. As can be seen in a
painting by Lancelot Blondeel, it was customary
at that period to first embed the panel in its frame.
Both, the panel and the frame were prepared with
a ground layer consisting of chalk and animal glue
and then they were painted.

Lancelot Blondeel, De heilige Lukas schildert de Maagd (detail)
Groeningemuseum, Brugge

Lancelot Blondeel, Saint Luke painting the Virgin (detail)
Groeningemuseum, Brugge
© Musea Brugge, Lukas Art in Flanders vzw

De oorspronkelijke lijst van Het Laatste Oordeel
ging verloren, maar het feit dat de panelen onbeschilderde boorden hebben, bewijst dat ze in
de lijsten gevat waren op het moment dat ze beschilderd werden.
Aan de bovenkant van de zijluiken zijn de onbeschilderde boorden verdwenen. Daaruit kunnen we
afleiden dat de luiken bovenaan ingekort werden.
Verder zijn de onbeschilderde boorden nog aanwezig en bleef het originele formaat van de panelen
dus bewaard.

The original frame of the Last Judgment is lost.
Since the panels have unpainted edges, it is clear
that they were engaged in a frame at the moment
when they were painted.
The unpainted edges have disappeared at the top
of the wings. This means that the wings have been
cut at the top. On the other three sides the unpainted edges are still present, so here the original format of the panels was preserved.
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Het onderzoek van de onbeschilderde boorden
laat daarnaast toe vast te stellen dat het ontbrekend stuk van de grisaille geschilderd was op twee
smalle latten die een onderdeel waren van de originele lijst en die vlak aansloten op het beschilderde oppervlak. Dit systeem paste Bosch ook
toe in zijn triptiek met de Hooiwagen. In gesloten
toestand vormden de twee zijluiken samen één
doorlopend tafereel, omlijst met een eenvoudige
zwarte lijst. In geopende toestand was elk van de
luiken omvat door een volledige lijst.

The examination of the unpainted edges also revealed that the missing part of the grisaille was
painted on two narrow elements that were part
of the original frame and were a continuation of
the painted surface. Bosch used a similar system for the exterior of his triptych of the Haywain.
When closed, both wings formed one single image, enclosed by a simple black frame. When the
triptych was viewed in its open state, each of the
three wings was framed individually.

BOVEN

ABOVE

Het gesloten drieluik met de Doornenkroning,
na restauratie en in de nieuwe lijst.

The closed triptych with the Crowning with thorns,
after restoration and within the new frame.
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Het geopende drieluik met het Laatste Ordeel,
na restauratie en in de nieuwe lijst.
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The triptych in its open state,
after restoration and within its new frame.

ONDER

BELOW

Jheronimus Bosch, Triptych met de Hooiwagen,
gesloten, Museo Nacional del Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, The Haywain-Triptych,
closed, Museo Nacional del Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, Triptych met de Hooiwagen,
open, Museo Nacional del Prado, Madrid

Jheronimus Bosch, The Haywain-Triptych,
open, Museo Nacional del Prado, Madrid
© Museo Nacional del Prado

Vóór de restauratie zaten de panelen in een niet originele lijst. De vorm van deze lijst is zeker anders
dan die van de oorspronkelijke lijst, want het drieluik
kon niet meer gesloten worden omdat de zijluiken
te breed waren ten opzichte van het middenpaneel.
Men besefte blijkbaar niet dat de oorspronkelijke
lijsten van de zijluiken een fijner profiel gehad moeten hebben dan dat van het middenpaneel.
Met deze niet originele lijst stelde zich ook een
probleem als het drieluik geopend was. Omdat de
zijluiken in de loop van de tijd bovenaan ingekort en
de breedtes van de lijstprofielen verkeerd waren,
was ook de positie van de drie panelen tegenover
elkaar gewijzigd. Daardoor liep de horizonlijn niet
meer door over de drie panelen, zoals dat oorspronkelijk wel het geval was. Het “landschap” vormde
niet langer een evenwichtig geheel.
Om al deze redenen werd ervoor gekozen om een
nieuwe, historisch verantwoorde lijst te maken voor
het drieluik, gebaseerd op de lijst van de Hooiwagen.
De afgezaagde stukken bovenaan de zijluiken werden
aangevuld met zorgvuldig op maat gemaakte plankjes. Ze werden bevestigd in de nieuwe lijst met een
systeem dat de natuurlijke bewegingen van de panelen niet belemmert. De plankjes werden gegrond
en vervolgens geretoucheerd met een zichtbare,
maar niet in het oog springende retouche.

Dankzij de nieuwe lijst, die een breder profiel heeft
rond het middenluik, en dankzij de aangezette
plankjes bovenaan de zijluiken, valt de horizonlijn
van de drie panelen nu weer min of meer op dezelfde lijn en vormt het landschap opnieuw een geheel.
De leemte die ontstaan was in de grisaille toen de
oorspronkelijke lijst verdwenen is, werd niet opgevuld met hout. De nieuwe lijst werd zo gemaakt dat
dit een leemte blijft die door de toeschouwer mentaal kan ingevuld worden.
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Before the recent restoration, the triptych was shown
in a non-original frame. The shape of this frame certainly differs from the original one: the triptych could
not be closed anymore since the framed wings were
too wide in regard to the middle panel. Apparently
people did not understand that the original frames
of the wings must have had a narrower profile than
that of the middle panel.
The non-original frame generated also a problem
when the triptych was open. Because the wings
had been cut at their upper edges and since the
widths of the frame’s profiles were unsuited, the
relation between the position of the three panels had changed. The horizon line was no longer
continuous and the landscape had lost it’s harmonious unity.
These considerations led to the decision to make
a new, historically accurate frame, based on the
original frame of the Haywain-triptych.
The pieces that had been cut off at the upper edge of
the wings were replaced by wooden pieces that had
were carefully made to measure. These additions
were inserted in the new frame in such a manner
that they didn’t obstruct the natural movement of
the panels. On the additions a white ground layer
was applied, followed by a visible but not distracting retouching.

Thanks to the new frame with its wider profile around
the middle panel and thanks to the additions to the
top of the wings, the horizon line is again more or
less continuous through all three panels. The landscape found back its harmonious unity.
The gap in the Crowning with Thorns caused by the
loss of the original frame was not filled with wooden
additions. The new frame was constructed in such
a way that the gap remains to be filled by the viewer’s imagination.

