
Museumaanwinst: 
H e t  mes met  de 'M'  

Tijdens de opgravingen op het Loeffplein in 1995- 
gG werden verschillende laatmiddeleeuwse messen 
gevonden. Op zich niet zo vreemd: dergelijke mes- 
sen worden wel vaker gevonden en zeker in Den 
Bosch dat in de Middeleeuwen een belangrijk cen- 
trum van messenproductie was. Bossche messen 
werden naar heel Europa geëxporteerd, van Spanje 
tot de Scandinavische landen. 
Onder de messen afkomstig van het Loeffplein 
bevond zich echter één zeer uniek exemplaar. Dit 
mes is niet zozeer bijzonder vanwege het type of de 
rijke versiering. Integendeel het is een eenvoudig 
mes dat niet gedecoreerd is en waarvan het houten 
handvat inmiddels is vergaan. De punt is afgebro- 
ken en niet teruggevonden. Wat dit mes zo interes- 
sant maakt is het makersmerk op het lemmet. Dit is 
het enige bekende mes met als merk de letter 'm1. 
Messen met een 'm' kennen we uit de schilderijen 
van reroen Bosch. Zowel op de versies van het Laat- 
ste Oordeel uit Wenen en Brugge als op de Tuin der 
Lusten uit Madrid zien we reusachtige messen waar- 
mee de verdoemden in de hel worden gefolterd. 
Duidelijk zichtbaar op het lemmet van deze messen 
staat het makerstelen 'm'. 
Waarom Bosch dit makersteken zo prominent af- 
beeldde, is onduidelijk. Was de messenmaker met 
het makersteken 'm' wellicht een vriend van hem of 
had de kunstenaar dat mes zo maar toevallig in zijn 
atelier liggen? Hoe het ook zij, het mes met de 'm' 
dat het Noordbrabants Museum onlangs uit een 
particuliere collectie wist te verwerven, illustreert 
perfect dat het oeuvre van Jeroen Bosch op verschil- 
lende en vaak onverwachte manieren is verweven 
met de stad waarin hij leefde, werkte en waarnaar 
hij vernoemd is. 
Het mes maakt sinds kort deel uit van de nieuwe 
vaste opstelling 'De wereld van Bosch' in het Noord- 
brabants Museum. Het ligt samen met andere ge- 
bruiksvoorwerpen die te zien zijn op schilderijen van 
Bosch in een speciale vitrine. Bezoekers Ininnen via 
een eenvoudig computerprogramma informatie l*- 
gen over deze voorwerpen en kunnen op het scherm 
zien op welk schilderij ze zijn afgebeeld. Het pro- 
gramma is gemaakt in samenwerking met de afde- 
ling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van 
de gemeente 's-Hertogenbosdi. 

Mes tussen twee oren, detail uit  Bosch' Tuin der Lusten (Madrid). 
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