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In 2016 is het  500  jaar geleden  dat  Jheronimus  Bosch overleed.  Hij behoort met  zijn  

wonderlijke schilderijen tot  de wereldtop. Veel van z’n werken  komen nu, in 2016, voor één  keer  

weer  naar  huis, naar  ’s Hertogenbosch, de stad  waar  hij leefde, zijn  meesterwerken bedacht én 

maakte. 

Redenen genoeg  voor  een  Jeroen Bosch 500-

weekend 
 

zaterdag 16 - zondag 17 april 2016 

Zaterdag 

Starten doen met een geleid bezoek aan de Sint-Janskathedraal, één van de 

meest indukwekkende bouwwerken. Deze gotische kerk is gebouwd tussen 

1370 en 1529 en weerspiegelt de lotgevallen van de stad door de eeuwen 

heen.  De gelijkenis tussen de fantasierijke beelden van fabeldieren, 

muzikanten, draken, potsenmakers en monsters wijst erop dat Bosch 

betrokken is geweest bij het ontwerp van diverse attributen.  Naar 

aanleiding van  het 500ste sterfjaar van Jeroen Bosch hebben we de unieke 

en eenmalige kans om ‘de wonderlijke klim’ te maken: de gids brengt ons  

naar de dakgoot – op 25 m hoogte – om er de uit natuursteen gehouwen 

luchtbogen te bewonderen én er oog in oog te staan met de talrijke beelden 

van fabeldieren en draken tot potsenmakers. 

 

In het Noordbrabants Museum worden we verwacht voor de  

unieke overzichtstentoonstelling ‘Visoenen van een genie’. Nooit  eerder waren 

zoveel van  zijn werken bij elkaar te zien. Als voorbereiding is het Bosch Research 

and Conservation Project sinds 2010 bezig met een grootschalig internationaal 

kunsthistorisch onderzoek naar het  oeuvre van Jheronimus Bosch. Met de 

modernste apparatuur zijn allerlei verborgen lagen in de  werken ontdekt.  Deze 

ontdekkingen maken een belangrijk deel uit van de tentoonstelling; ze brengen de 

bezoekers dichter bij Bosch, dicht bij zijn kunstwerken (met kijkjes in zijn 

kunstwerken) en dicht bij hun ontstaansgeschiedenis.Dankzij de levensgrote, 

 



 

 

kwaliteitsvolle projecties  van ‘Bosch by night’ komen de historische panden aan de Markt tot 

leven. Ze vertellen het verhaal van de beroemde werken van de 

Bossche meester die - meer dan vijfhonderd jaar geleden - in het 

atelier aan de Markt vervaardigd werden en  daarna over de  hele 

wereld verspreid raakten. Bosch by night  hoort thuis op het 

programma van ieder bezoek aan ’s-Hertogenbosch in 2016. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 

 

De ‘Jheronimus Boschboottocht’ voer ons op de Binnendieze onder 

eeuwenoude bebouwing, door het spannende, donkere en smalle Hellegat 

naar de Singelgracht en de Groote Hekel waar we kunnen genieten van de 

bijzondere film ‘Hemel en Hel’. Langs de vaarroute staan beelden uit de 

schilderijen van de meester en onderweg vertellen de schippers verhalen 

over de  ME’se schilder en zijn tijd. 

 

Ook in het ‘Jheronimus Bosch  Art 

Center’ genieten we van het leven, het 

gedachtegoed en de werken 

(reproducties op ware grootte) van 

Bosch. In de kelder werd een 15de E’s atelier ingericht en 

wordt doorlopend een documentaire over de meester 

vertoond. Het Art Center vond onderdak in een voormalige 

kerk en vanaf de 40 m hoge toren (hier is een lift) heb je een  

mooi panoramisch zicht over  ’s Hertogenbosch. 
 

Deelnameprijs per persoon 

(met  z’n tweeën logerend  in de hotelkamer) € 195,- (singletoeslag = 

€ 20,-) Niet-leden betalen € 10,- extra (= lidmaatschap voor het  gezin)  

 Inbegrepen : 

busreis, onkosten en fooi van de chauffeur, voormiddagkoffie met koek op 
zaterdag,broodjeslunch op zaterdag en zondag, de voorziene wandelingen en 
bezoeken, documentatiepakket, driegangen-keuzediner op zaterdag, logies  in 
het Van Der  Valkhotel ’s Hertogenbosch  Vught, uitgebreid ontbijtbuffet  op 
zondag. 
Niet inbegrepen : 

annulerings- en  reisbijstandsverzekering, avondmaal op zondag, persoonlijke 

uitgaven allerhande. 

Inschrijven (per kerende/alleszins vóór maandag 29 februari  ek - het aantal 

deelnemers is beperkt !) Eerst via j_p.debecker@skynet.be en/of  0475/49.37.45 

Daarna betaling van een voorschot van   

€ 50,- per  persoon 

op BE 23 1030 3038 2791 van vtbKultuur Huldenberg, met vermelding 

‘Bosch-WE’. 
 

Ooit stuurde u ons een e-mailbericht, noteerde u uw e-mailadres op een 

deelnameformulier of bezorgde u ons uw e-mailadres op een andere manier 

en dus houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. 

Wenst u echter niet langer e-mailberichten van  vtbKultuur Huldenberg te ontvangen ? 

Stuur dit  bericht terug met de melding ‘geen 
berichten’ 

en wij schrappen uw e-mailadres onmiddellijk uit ons  
e-mailadressenbestand. 
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