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DE RAADSELACHTIGE REIS NAAR SPANJE 

VAN JHERONIMUS BOSCH’  

'DE TUIN DER LUSTEN’ 

Een presentatie van Harry van den 

Berselaar, vrijdag 26 oktober 2018 

Wanneer en hoe reisde 'De Tuin der 

Lusten’ van Jheronimus Bosch naar Spanje? 

Een reis die ongetwijfeld heeft 

plaatsgevonden. Om verschillende redenen 

is er nooit onderzoek uitgevoerd naar dit 

onderwerp. Een van de redenen kan zijn dat 

hierover geen documenten bewaard zijn 

gebleven. Een andere mogelijke reden is 

het gebrek aan interesse. Op het eerste 

gezicht lijkt het immers interessanter om 

de betekenis van het werk en de tijd van 

Bosch te bestuderen. 

Met mijn presentatie wil ik proberen de 

omstandigheden van een dergelijk 

geheimzinnig transport te verduidelijken 

en ik nodig het publiek uit om een aantal 

zoekrichtingen te volgen rond de reis van 

de 'Tuin'. 

 

Programma El Bosco,  seizoen 2018 – 2019 

7 december 2018   Velada de Navidad 

18 januari 2019   La zarzuela, Tere Arrieta 

Eugui en Rhea Knipscheer  

22 februari 2019  Nog nader te bepalen 

22 maart 2019  Aragón en los tiempos, 

Miguel Ángel Campo  

19 april 2019 Comer en España, Maite 

Otaegui  

24 mei 2019  Despedida 

 

Zoals altijd is de voertaal Spaans, is de entree 

6 euro en vindt de bijeenkomst plaats in het 

gebouw ‘De Ontmoeting’, Tulpstraat 2 te 

Rosmalen. 20:00 uur.  

 

 

 

EL MISTERIOSO VIAJE DEL ‘JARDÍN DE 

LAS DELICIAS’ DE EL BOSCO A ESPAÑA 

Por Harry van den Berselaar.  Viernes 26 

de octubre 2018.  

Sobre el contenido, el presentador plantea 

de inicio una pregunta generadora del tema: 

 ¿Cuándo y cómo viajó el 'Jardín de las 

Delicias' de El Bosco a España? 

Un viaje que indudablemente tuvo lugar. Por 

varias razones nunca se realizaron estudios 

sobre la cuestión. Una de las razones 

pudiera ser el hecho que no se han 

conservado documentos al respecto. Otra 

posible razón podría ser la falta de interés 

sobre el tema. A primera vista parece más 

interesante el estudio del significado de la 

obra y de la época de El Bosco. 

Con mi charla quiero intentar aclarar las 

circunstancias de este traslado tan 

misterioso e invito el auditorio a seguir 

unas pistas de búsqueda sobre el viaje del 

‘Jardín’. 

Velada 21 septiembre 2018.  La Cueca 

boliviana. 

Ivonne y Lucas nos ofrecieron una colorida y 

musical velada sobre este galante baile. Fue 

una velada fantástica! 


