
 

 

 

Persbericht            ’s-Hertogenbosch, 29 november 2018 

Vroegste werk van Jheronimus Bosch tijdelijk 
terug in zijn geboortestad 
 
Op zaterdag 1 december 2018 opent in Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch de 
tentoonstelling Uit de stal van Bosch. Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen. De 
tentoonstelling zoomt in op de fascinatie van Bosch met het thema Driekoningen. De meester 
verbeelde het onderwerp ten minste drie keer. Twee van deze schilderijen zijn bewaard gebleven. 
Eén daarvan keert voor de tentoonstelling terug naar ’s-Hertogenbosch, de stad waar Bosch 
woonde, werkte en in 1516 overleed.  
 
Vroegste werk 
De Aanbidding der Koningen uit het Metropolitan Museum of Art in New York is geschilderd in 1475 
en daarmee het vroegst bekende werk van Bosch’ hand. Het paneel is het startpunt van zijn oeuvre 
en het vertrekpunt van de tentoonstelling. Daarin krijgen bezoekers inzicht in de invloed van de 
beeldtaal van Bosch op zijn navolgers, de inspiratie die de meester haalde uit het dagelijks leven in 
Den Bosch en de laatmiddeleeuwse werkplaatspraktijk. 
 
Onderzoeksproject 
De tentoonstelling baseert zich op de bevindingen van het Bosch Research and Conservation Project 
II (BRCP II). Dit is een voortzetting van het onderzoeksproject dat sinds 2010 een groot aantal 
schilderijen uit het oeuvre van Bosch intensief heeft bestudeerd en dat ten grondslag lag aan de 
succesvolle tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie in 2016. Sinds 2017 is de 
nadruk van het onderzoek verschoven naar de werken van Bosch’ navolgers.  
 
Werkplaats 
In dit kader onderzocht het BRCP II het meest gekopieerde schilderij van Bosch, het drieluik De 
Aanbidding der koningen uit het Prado in Madrid, en zeven kopieën. Eén van de bevindingen van het 
BRCP II is dat drie vroege varianten mogelijk al in de werkplaats van Bosch zijn ontstaan. Twee van 
deze werken, uit de collecties van The National Trust in Engeland (Petworth House en Upton House), 
zijn te zien in de tentoonstelling. 
 
Publicatie 
Bij de tentoonstelling Uit de stal van Bosch verschijnt een aantrekkelijke catalogus, een uitgave van 
Uitgeverij Wbooks te Zwolle, geschreven door de leden van het BRCPII Jos Koldeweij, Matthijs Ilsink 
en Ron Spronk. Verkrijgbaar in het Nederlands en Engels in de MuseumShop en de boekhandel voor 
€ 19,95. 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
Voor vragen en interviewverzoeken: 
Het Noordbrabants Museum, afdeling Communicatie en Marketing  
Neeltje van Gool, T +31 (0)73-6877 815 of pers@hnbm.nl 
Voor beeldmateriaal in hoge resolutie: hnbm.nl/uitdestalvanbosch 

https://wbooks.com/winkel/kunst/uit-de-stal-van-bosch/
https://wbooks.com/winkel/kunst/uit-de-stal-van-bosch/
mailto:pers@hnbm.nl
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/uitdestalvanbosch


 

 

 
Over het BRCP II 
Het in 2010 gestarte Bosch Research and Conservation Project (BRCP) is het meest omvangrijke 
onderzoeksproject naar Jheronimus Bosch ooit. Het huidige onderzoek (BRCP II) is een voortzetting 
van dit inmiddels internationaal befaamde project. In BRCP II staat het onderzoek naar de werkplaats 
van Bosch en zijn navolgers centraal. Het onderzoek wordt ook nu weer uitgevoerd onder leiding van 
prof. dr. A.M. Koldeweij en dr. M. Ilsink, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Beiden 
zijn als gastconservatoren betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling. 
 
Bezoekinformatie Het Noordbrabants Museum  
Verwersstraat 41,’s-Hertogenbosch  
T +31 (0)73 – 6 877 877  
hnbm.nl  
 
Geopend dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.  
Gesloten op maandag (m.u.v. feestdagen), Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Carnaval en Koningsdag 
Online tickets verkrijgbaar via tickets.hnbm.nl 
Volwassenen: € 12,- (vanaf 1 januari 2019: €15,-) 
Museumkaart, BankGiro Loterij VIP-kaart, Vereniging Rembrandt en ICOM: gratis 
Kinderen 4 t/m 17 jaar: gratis 
 
 

http://www.hnbm.nl/
https://tickets.hetnoordbrabantsmuseum.nl/

