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Zondagmiddag 3 januari 2016 was het zover: Het Nederlands Blazersensemble 

opende in het Theater aan de Parade het Jheronimus Boschjaar. Twaalf maanden 

lang ademde ’s-Hertogenbosch Jheronimus Bosch. Tussen de opening en de afsluiting 

met de onthulling van het BoschBeest op zondag 11 december, hebben er in totaal 

ongeveer 100 activiteiten plaatsgevonden. Hoogtepunt van het jaar was de 

tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ in Het Noordbrabants Museum.

SAMENVATTING

Het idee voor de grote Jheronimus Bosch 
manifestatie ontstond in 2001. Dat jaar 
organiseerde het Rotterdamse museum 
Boijmans van Beuningen een grote 
tentoonstelling waarin werken van de 
schilder te zien waren. Die tentoonstelling 
bleek succesvol en trok 220 duizend 
bezoekers. In datzelfde jaar organiseerde 
ook Het Noordbrabants Museum een 
tentoonstelling, ‘De Wereld van Bosch’.  
Er waren geen werken van Bosch te zien, 
wel schilderijen, beelden, meubels, huisraad, 
insignes en boeken uit de laatmiddeleeuwse 
wereld van Bosch. Ook deze tentoonstelling 
was geslaagd en kreeg veel belangstelling. 

Naar aanleiding hiervan is toen het idee 
ontstaan: “2016 is het 500ste sterfjaar van 
Jheronimus Bosch. Is dat geen goed moment 
om een grote overzichtstentoonstelling te 
houden?” Het werd gezien als een kans om 
de stad in meerdere opzichten een grote 
impuls te kunnen geven. Of, zoals één van 
de geïnterviewden het verwoordde: “Kansen 
moet je pakken. Maar je moet ze soms ook zelf 
creëren. Dit was zo’n zelfgecreëerde kans.”

Aan het oorspronkelijke idee uit 2001 werd 
door een aantal mensen hard gewerkt. Inzet 
daarbij was dat het Jheronimus Boschjaar 
in 2016 geen doel op zich was, maar dat het 
jaar en ‘de weg daarnaar toe’ een instrument 
waren om de stad op een hoger niveau te 
tillen.1 In de raadsvergadering van 16 juni 
2009 stemde de raad unaniem in met een 
meerjarig structuurversterkend project 
Jheronimus Bosch 500.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is initiator 
en opdrachtgever van het project. Omdat 
een dergelijk grootschalig project financiële 
risico’s heeft, is er voor gekozen een aparte 
entiteit op te richten. Deze stichting 
Jheronimus Bosch 500 was verantwoordelijk 
voor onder andere de ontwikkeling, 
organisatie en uitvoering van het programma, 
het werven van sponsors, budgetbewaking 
en de marketing en promotie. De gemeente 
was verantwoordelijk voor het flankerend 
beleid, het onthaal van gasten in de stad en 
de gemeentelijke citymarketing.

De stichting Jheronimus Bosch 500 is in de 
programmering van begin af aan uitgegaan 
van een drieluik waarin de volgende drie 
panelen centraal staan: 
•  Visioen van de stad - ter inspiratie van de 

inwoners van ’s-Hertogenbosch; 
•  Visioen van het verstand – ter inspiratie 

van de denker en de wetenschapper;
•  Visioen van de fantasie – ter inspiratie van 

kunstenaars en makers. 

Met dit drieluik werden alle disciplines en 
aandachtsgebieden bestreken, van klassiek 
tot modern. De stichting is in 2010 begonnen 
met het presenteren van een cultureel 
programma aan het publiek. De manifestatie 
kende daarmee zeven programmajaren 
met 2016 als het ultieme herdenkingsjaar,
het Nationaal Evenement.

1 Raadsvoorstel 19 mei 2007.
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In het raadsbesluit uit 2009 wordt voorgesteld 
om de kansen die zich aandienen voor de 
stad, maximaal te benutten. Daarvoor zijn 
doelstellingen geformuleerd op het gebied van:
•  Culturele impact;
•  Maatschappelijke impact;
•  Profilering;
•  Economische impact.

In de voorliggende eindevaluatie is primair 
gekeken of de geformuleerde doelstellingen 
gehaald zijn. De focus ligt daarbij op 2016.

BEZOEKERS 
Het totaal aantal bezoeken aan de 
verschillende onderdelen van de manifestatie 
bedroeg in 2016 bijna 1,4 miljoen. De drie grote 
elementen van de manifestatie waren samen 
verantwoordelijk voor meer dan 1,2 miljoen 
bezoeken. De tentoonstelling trok 421.700 
bezoeken, de Bosch Grand Tour (en andere 
exposities) 400.000 en de Bosch Experience 
413.000. Dit zijn alleen de aantallen voor het 
officiële programma van Jheronimus Bosch 500. 

Bezoekers kwamen van heinde en verre.  
Via e-ticketing zijn er voor de tentoonstelling 
aan bezoekers uit 81 landen kaartjes 
verkocht. De meeste buitenlandse bezoekers 
voor de tentoonstelling kwamen echter uit 
de ons omringende landen België, Duitsland, 
Groot-Brittannië en Frankrijk en waren hoog 
opgeleid. De Nederlandse bezoekers kwamen 
voor een belangrijk deel (36%) uit Noord-
Brabant en waren veelal 55 jaar of ouder (74%). 
Ook zij waren veelal hoger opgeleid.

De manifestatie als totaal heeft een wat 
breder publiek getrokken: meer jongeren en 
meer bezoekers met een lager of middelbaar 
onderwijsniveau. Ook voor de manifestatie 
kwam ongeveer een derde uit Noord-Brabant, 
maar ook uit Gelderland, Zuid-Holland en 
Noord-Holland kwamen naar verhouding
veel bezoekers. 

De meeste bezoekers waren zeer enthousiast 
over hun bezoek aan ’s-Hertogenbosch. 
Vooral de sfeer en ambiance werd met een 
8,6 bijzonder goed gewaardeerd. Ook op andere 
aspecten heeft de stad een zeer goede indruk 
gemaakt. Zo krijgt de horeca gemiddeld een 
8,4, de winkels een 8,3 en bereikbaarheid en 
‘schone straten en gebouwen’ een 8,2. 

Het is goed om te zien dat ook veel bewoners 
enthousiast zijn over 2016. Vier op de vijf 
heeft het jaar als (zeer) positief ervaren. 
Twee onderdelen van de manifestatie die
er voor de bewoners uitsprongen, waren 
‘Een Wonderlijke Klim’ en de tentoonstelling 
‘Visioenen van een genie’. Zij kregen beiden 
van de bewoners die dit onderdeel bezochten 
een 8,8.

CULTURELE IMPACT
De culturele impact van de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500 is groot geweest. 
Eén van de aansprekende voorbeelden hiervan 
is het Bosch Research en Conservation Project 
(BRCP). Nooit eerder was op deze schaal het 
werk van één kunstenaar in beeld gebracht. 
Naast alle kennis die het opleverde over 
Bosch en zijn werk, zijn er negen schilderijen 
gerestaureerd, zijn er één schilderij en één 
tekening alsnog aan Bosch toegeschreven en 
bleken twee beroemde werken van Bosch – 
volgens de onderzoekers – toch niet door hem 
geschilderd te zijn. Het project heeft medio 
2017 twee prestigieuze prijzen gewonnen.

Eén van de belangrijke drijvers onder  
de manifestatie was netwerkvorming.  
Er ontstonden in de afgelopen jaren ontelbare 
samenwerkingsverbanden op lokaal, 
provinciaal, nationaal en internationaal 
niveau. Vier belangrijke netwerken die 
van groot belang zijn geweest voor het  
slagen van de manifestatie zijn: 

SAMENVATTING
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•  Netwerk van Brabantse musea –  
Bosch Grand Tour;

•  Netwerk Efteling en erfgoed –  
Bosch Experience;

•  Internationaal cultureel netwerk –  
Bosch Cities Network;

•  Internationaal kennis netwerk –  
Bosch Research en Conservation Project.

Bewoners zijn positief over de culturele 
impact van het Boschjaar. Twee derde vindt 
dat door de manifestatie het culturele 
klimaat in ’s-Hertogenbosch verder is 
versterkt. Daarnaast denkt 38% dat door de 
manifestatie de culturele participatie van 
bewoners is toegenomen. 

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
De manifestatie heeft ook maatschappelijk 
gezien impact gehad. Vier op de vijf bewoners 
is er trots op om in ’s-Hertogenbosch te 
wonen. Het is mooi om te zien dat 58% 
van de bewoners zegt dat hun trots voor 
’s-Hertogenbosch door de manifestatie is 
toegenomen. Zoals iemand het omschreef: 
“Het heeft mijn gevoel van trots op mijn 
stad vergroot en die was al groot!” Verder is 
in 2016 ook het gevoel van betrokkenheid 
toegenomen. Zowel bij het culturele leven, 

als bij de manifestatie. De laatste toename 
was het best zichtbaar. Begin 2015 voelde een 
kwart van de bewoners zich betrokken bij 
de manifestatie; eind 2016 was dit gestegen 
naar 47%. Dit betekent overigens wel dat ook 
een deel van de bewoners zich níet betrokken 
voelde. Dit gold voor één op de vijf bewoners.

Verder is onderzocht in hoeverre bewoners de 
mogelijkheid hebben gehad om deel te nemen 
aan de manifestatie. Vanuit de stichting 
Bosch 500 waren er programmaonderdelen 
ontwikkeld om de manifestatie toegankelijk 
te maken voor zoveel mogelijk inwoners. Eind 
2016 zegt bijna driekwart van de bewoners 
voldoende mogelijkheden gehad te hebben 
om deel te nemen aan de evenementen. Dit 
aandeel is ten opzichte van begin 2015 (58%) 
behoorlijk gestegen. Tien procent gaf aan 
onvoldoende mogelijkheden gehad te hebben. 
Zij gaven hiervoor vooral als redenen hun 
financiële situatie, de communicatie rondom 
evenementen, hun fysieke beperkingen en de 
snelle kaartverkoop van enkele evenementen.

De bewonersparticipatie is vrij hoog geweest. 
Veel bewoners hebben meegedaan aan de 
manifestatie: ruim vier op de vijf heeft één of 
meer van de tien grotere onderdelen in 2016 
daadwerkelijk bezocht.
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PROFILERING
De manifestatie heeft (inter)nationaal 
veel aandacht getrokken. Vooral de 
tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ 
is daarbij opgevallen. Elke dag gingen er 
gemiddeld 5.710 bezoekers door de zalen. 
Hiermee bereikte het museum de 10e plaats 
wereldwijd op de Art Newspaper ranglijst van 
kunsttentoonstellingen in 2016. Dit betekent 
dat ’s-Hertogenbosch hierin even op gelijke 
voet heeft gestaan met wereldsteden als 
Londen, Parijs en Rio de Janeiro.

Desondanks is de manifestatie in de ons 
omringende landen bij lang niet alle inwoners 
bekend. Het blijkt dat van de Britten die 
’s-Hertogenbosch van naam kennen, 19% 
van de manifestatie Jheronimus Bosch 500 
heeft gehoord. Onder de Londenaren lag 
de bekendheid net onder de 50%. In België 
en Duitsland ligt de bekendheid iets lager, 
respectievelijk 15% en 13%. Onder Nederlanders 
is de bekendheid met de manifestatie in de loop 
van 2016 flink toegenomen. Na afloop kende 
meer dan de helft de manifestatie. Vooral 
televisie, maar ook dagbladen en kranten 
hebben in deze toenemende bekendheid een 
grote rol gespeeld. De bekendheid met de 
manifestatie neemt overigens toe naarmate 
de leeftijd stijgt. 

De verbinding tussen Jheronimus Bosch en de 
stad is sterker geworden. Begin 2016 vond 24% 
van de Nederlanders de schilder een boegbeeld 
voor ’s-Hertogenbosch. Eind 2016 was dit 38%.  
Bij de Nederlanders die bekend waren met de  
manifestatie was dit zelfs 59%. Van de Neder-
landse en buitenlandse bezoekers vindt 89% de 
schilder een boegbeeld voor ’s-Hertogenbosch. 
Deze bezoekers zijn vooral voor de manifestatie 
naar onze stad gekomen. Van de inwoners 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt 
83% de schilder een boegbeeld voor de stad. 
Ook zegt 78% dat er een blijvende verbinding 
is ontstaan tussen Jheronimus Bosch en  
hun stad ’s-Hertogenbosch.

De stad ’s-Hertogenbosch heeft zichzelf onder 
bezoekers goed geprofileerd. Na afloop van de 
manifestatie vinden meer Nederlanders dat 
’s-Hertogenbosch veel biedt op het gebied van 
kunst, cultuur, architectuur en design dan 
begin 2016. En het blijkt dat Nederlanders die 
’s-Hertogenbosch in 2016 daadwerkelijk bezocht 
hebben, op alle stellingen aanmerkelijker hoger 
oordelen. Ook denken vier op de vijf bewoners 
dat door de manifestatie het imago van 
’s-Hertogenbosch is verbeterd. 

Het is overigens de vraag of ’s-Hertogenbosch 
haar naamsbekendheid in het buitenland 
sterk vergroot heeft. In België en Groot-
Brittannië lijkt de bekendheid iets 
toegenomen te zijn. Door Duitsers wordt 
’s-Hertogenbosch echter minder vaak 
genoemd dan in 2014. Aan de vele (inter)
nationale prijzen kan dit niet liggen. 
Het grote succes van de manifestatie en de 
tentoonstelling is niet onopgemerkt gebleven. 
De prijzen zijn zowel voor (onderdelen van) 
de manifestatie, als voor personen uitgereikt. 

ECONOMISCHE IMPACT
Op basis van verschillende onderzoeken 
is er een berekening gemaakt van de 
economische impact van de manifestatie 
in ’s-Hertogenbosch en in Nederland. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 
tentoonstelling en de andere onderdelen 
van de manifestatie.

In 2016 is in ’s-Hertogenbosch door Nederlandse 
en buitenlandse bezoekers ten tijde van de 
tentoonstelling €33,1 miljoen uitgegeven. Aan 
de andere onderdelen is naar schatting €19,1 
miljoen uitgegeven. Dit betekent dat de totale 
uitgave in ’s-Hertogenbosch in 2016 vanwege  
de manifestatie €52,2 miljoen was. Bezoekers
aan de tentoonstelling en de andere onderdelen 
hebben echter niet uitsluitend bestedingen in 
’s-Hertogenbosch gedaan. Men heeft reiskosten 

SAMENVATTING
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gemaakt, in hotels buiten ’s-Hertogenbosch 
overnacht, etc. De totale uitgaven hiervan 
zijn naar schatting €85,2 miljoen tijdens 
de tentoonstelling en €67,8 miljoen voor de 
andere evenementen. In totaal is er dus in 
2016 ongeveer €153,1 miljoen vanwege de 
manifestatie in Nederland uitgegeven. 

Ramingen uit 2015 gaven aan dat de 
manifestatie Jheronimus Bosch 500 als geheel 
€10 - €15 miljoen aan mediawaarde op zou 
kunnen leveren. Uiteindelijk blijkt deze raming 
ruimschoots overtroffen te zijn. De uiteindelijke 
nationale en internationale mediawaarde 
voor de manifestatie is namelijk €47,2 miljoen; 
€27,6 aan nationale mediawaarde en €19,6 aan 
internationale mediawaarde. Hiermee heeft 
de manifestatie alle eerdere grote nationale 
culturele manifestaties overtroffen.

De bestedingseffecten van €153,1 miljoen, 
aangevuld met de gegenereerde mediawaarde 
komt uit op een totale economische impact 
van €200 miljoen. Deze resultaten laten zien 
dat ruim de helft van de economische effecten 
te relateren is aan de Bosch-tentoonstelling. 
Maar ook dat een aanzienlijk deel van de 
economische effecten het gevolg is van de 
andere onderdelen van het programma. 

De gemeentelijke bijdrage was €8 miljoen. 
Dit was 28% van de gehele investering van 
€28 miljoen. Elke door de stad geïnvesteerde 
euro heeft dus €2,50 aan extra investering 
aangetrokken. Dit is exclusief de 
investeringen door andere instanties 
(matching). De gemeentelijke investering in 
het complete programma heeft uiteindelijk 
geleid tot een economisch effect in de 
stad van €52,2 miljoen. Elke door de stad 
geïnvesteerde euro heeft daarmee voor de 
stad €6,50 aan effect opgeleverd. 

TOT SLOT
Er is door heel veel mensen ontzettend hard 
gewerkt om van 2016 een onvergetelijk jaar 
te maken. Met succes. Een idee dat – zeker 
in het begin – met de nodige scepsis werd 
ontvangen, is uiteindelijk uitgegroeid tot 
een Nationaal Evenement. De impact is groot 
geweest, op cultureel, maatschappelijk en 
economisch gebied. ’s-Hertogenbosch heeft 
zichzelf (inter)nationaal op de kaart gezet. 
Hiermee eindigt het echter niet. Zoals één 
van de geïnterviewden het verwoordde: 
“Durf grote dromen te blijven dromen. 
Het is niet voorbij. Je kunt weer nieuwe 
dromen creëren.”
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GEÏNTERVIEWDE

Kansen moet je pakken. 
Maar je moet ze soms ook zelf creëren. 
Dit was zo’n zelfgecreëerde kans.

INLEIDING1.
Zondagmiddag 3 januari 2016 opende het Nederlands Blazersensemble in
het Theater aan de Parade het Jheronimus Boschjaar. Twaalf maanden lang stond 
’s-Hertogenbosch in het teken van Jheronimus Bosch. Hoogtepunt van het jaar was
de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ in Het Noordbrabants Museum. 

Daarnaast waren er vele andere activiteiten: beeldend kunstenaars, filmmakers, 
musici, bewoners, dansers, theatermakers, kunsthistorici en culturele instellingen 
uit binnen- en buitenland hebben een grensverleggend programma gepresenteerd, 
geïnspireerd door Jheronimus Bosch. Het 500ste sterfjaar van de beroemde schilder 
herdacht de stad met een spannende meerjarige culturele manifestatie, die een 
grote impuls zou geven aan de stad. 

1.1 AANLEIDING 
Het idee voor de grote Jheronimus Bosch 
manifestatie ontstond in 2001. Dat jaar 
organiseerde het Rotterdamse museum 
Boijmans van Beuningen een grote tentoon-
stelling waarin werken van de schilder te zien 
waren. Die tentoonstelling bleek succesvol en 
trok 220 duizend bezoekers. In datzelfde jaar 
organiseerde ook Het Noordbrabants Museum 
een tentoonstelling, ‘De Wereld van Bosch’. 
Er waren geen werken van Bosch te zien, 
wel schilderijen, beelden, meubels, huisraad, 
insignes en boeken uit de laatmiddeleeuwse 
wereld van Bosch. Ook deze tentoonstelling 
was geslaagd en kreeg veel belangstelling. 
Daarnaast werden er verschillende activiteiten 
georganiseerd rond Bosch.

Naar aanleiding hiervan is al in 2001 het 
idee geboren: “2016 is het 500ste sterfjaar van 
Jheronimus Bosch. Is dat geen goed moment om 
een grote overzichtstentoonstelling te houden?” 
Het werd gezien als een kans om de stad in 
meerdere opzichten een grote impuls te kunnen 
geven. Daarbij werd niet alleen gedacht aan 
het succes van de Bosch-tentoonstellingen in 
datzelfde jaar. Al eerder (in 1967) had het – 
toenmalige – Centraal Noordbrabants Museum 
een grote tentoonstelling georganiseerd rondom 
de werken van Jheronimus Bosch. Tijdens 
deze expositie was een aantal schilderijen 
te zien dat nu nog steeds als een echte 
Bosch wordt beschouwd. Op de 
expositie kwamen onverwacht
veel mensen af: 267 duizend. 
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Aan het oorspronkelijke idee uit 2001
werd door een aantal mensen achter de 
schermen hard gewerkt. Inzet daarbij was 
dat het Jheronimus Boschjaar in 2016 geen 
doel op zich was, maar dat het jaar en 
‘de weg daarnaar toe’ een instrument was 
om de stad ‘op een hoger niveau te tillen.’2 
In de raadsvergadering van 16 mei 2007 
heeft de Raad de kaders en uitgangspunten 
voor de manifestatie Jheronimus Bosch 500 
vastgesteld en een voorbereidingsbudget 
beschikbaar gesteld voor de nadere 
uitwerking ervan. 

GEÏNTERVIEWDE

Dat de Raad op basis van dat plan inderdaad 
het bedrag ter beschikking heeft gesteld. 
En dat ze dat ook unaniem heeft gedaan. 
Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. 
Dat is echt heel bijzonder geweest.

2 Raadsvoorstel 19 mei 2007.
3 Startnotitie evaluatie Bosch 500, juli 2015.

Najaar 2007 zijn twee externe informateurs 
aan de slag gegaan om een programma advies 
op hoofdlijnen, een organisatiestructuur 
en een calculatie van benodigde middelen 
te maken. Dit heeft in 2008 geresulteerd 
in een adviesrapport waarin voorgesteld 
wordt om te kiezen voor een meerjarig 
structuurversterkend project Jheronimus 
Bosch 500. In de raadsvergadering van 16 juni 
2009 stemde de Raad hiermee unaniem in.
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1.2 DOELSTELLINGEN
In dit raadsbesluit uit juni 2009 wordt 
voorgesteld om de kansen die zich aandienen 
voor de stad, maximaal te benutten. Hiervoor 
zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.  De meerjaren manifestatie rond Jeroen 

Bosch zal de stad geen windeieren leggen. 
Het adviesrapport toont aan dat – mits 
kansrijke verbindingen worden gezocht 
en er rekening gehouden wordt met 
de belangrijke lessen uit vergelijkbare 
grootschalige evenementen – het de stad 
vooruit zal brengen in economische zin.

2.  Ook zal een dergelijke manifestatie een forse 
bijdrage kunnen leveren aan de culturele 
en stedelijke infrastructuur en imago 
ontwikkeling van de stad. Het programma 
bevat onderdelen gericht op het bevorderen 
van sociale cohesie en bewonersparticipatie. 

3.  De ontwikkeling van het meerjaren-
programma Jheronimus Bosch 500 is geen 
doel op zich, maar dient als deel van een 
breder proces van stedelijke verandering 
en vernieuwing beschouwd te worden. 

4.  De initiële investering van een dergelijke 
aanpak bedraagt 36 miljoen euro.  
De directe netto effecten worden geschat 
op 122 miljoen euro, waarvan 41 miljoen 
direct neerslaat in de stedelijke economie. 
Voor iedere euro die we als gemeente 

RAADSCOMMISSIE BESTUURSZAKEN
8 DECEMBER 2008

investeren is de opbrengst (‘return on 
investment’) 15 euro, waarvan vervolgens 
5 euro achter blijft in de stedelijke economie. 

5.  De nationale experts uit de wereld van cultuur, 
vrijetijdseconomie, merkenbouw en marketing 
geven unaniem aan dat de kansen voor de 
structurele verbinding tussen Jeroen Bosch en 
zijn stad ’s-Hertogenbosch groot zijn. Daarbij 
moet niet zozeer gedacht worden aan een één- 
op-één vertaling als ‘stad van Jeroen Bosch’. 
Jeroen Bosch en de inspirerende en fascinerende 
thematiek van zijn werk biedt interessante 
bouwstenen voor de profilering van de stad. 
In het bijzonder kansen voor internationale 
profilering en kwaliteitsprofilering. 

Deze vijf doelstellingen3 zijn nader uitgewerkt 
en staan centraal in de voorliggende 
eindevaluatie.

1.3  PROJECT- 
ORGANISATIE

De gemeente ’s-Hertogenbosch is initiator
en opdrachtgever van het project. Omdat er 
aan een dergelijk grootschalig project flinke 
financiële risico’s zitten, heeft de gemeente 
een aparte entiteit opgericht. Er is voor 
gekozen om de projectorganisatie onder 
de naam ‘Jheronimus Bosch 500’ te laten 
opereren vanuit een stichtingsvorm. De 
stichting Bosch 500 was verantwoordelijk voor:

•  De ontwikkeling van het programma;
•  De organisatie van de uitvoering van  

het programma;
•  Het werven van sponsors;
•  De lobby ten behoeve van subsidie-  

en sponsorwerving;
•  Budgetbewaking;
•  De marketing en promotie van  

het Jheronimus Boschjaar.

GROOT als het kan, 
klein als het moet. 
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De gemeente hield de volgende taken aan zichzelf:
•  Het flankerend beleid;
•  Het onthaal van de gasten in de stad;
•  De gemeentelijke citymarketing, 

representatie en public affairs. 

Verder bepaalde de gemeente als 
opdrachtgever en subsidieverstrekker de 
randvoorwaarden voor het programma. 

De stichting Bosch 500 was een klein en 
slagvaardig team. Het bestond sinds de start 
in 2010 uit 5 á 6 personen en groeide uit naar 
circa 10 personen in 2016. In de praktijk was 
er sprake van veelvuldig overleg met en 
interventies door de gemeente. De gemeente 
gaf actief invulling aan de opdrachtgeversrol. 
Daarnaast werkte de stichting veel samen 
met andere organisaties op lokaal, provinciaal, 
nationaal en internationaal niveau. 

Lokaal en provinciaal betrof het meer dan 
honderdvijftig kleinere en grotere organisaties, 
van het Jheronimus Bosch Art Center en 
de gemeente Heusden tot Visit Brabant, 
het Gregoriaans Festival en De Efteling. 
Nationaal gold het tientallen instellingen, 
van het Nederlands Blazers Ensemble tot 
het Nederlands Bureau voor Toerisme 
en Congressen. Ook internationaal vond 
intensief contact plaats. Zo is Bosch Cities 
Network tot stand gebracht, een netwerk 
van culturele partijen in ’s-Hertogenbosch 
en de steden waar werk van Bosch zich in 
publiek toegankelijke museale collecties 
bevindt: Berlijn, Brugge, Brussel, Frankfurt, 
Gent, Lissabon, Londen, Madrid, New Haven, 
New York, Parijs, Rotterdam, Venetië en Wenen. 

Gedurende de manifestatie was de inzet 
van vrijwilligers essentieel. Er waren vele 
vrijwilligers betrokken; individueel of via 
verenigingen en amateurcircuit. Een aantal 
programma-onderdelen zou niet hebben 
bestaan zonder deze vrijwilligers, zoals 
de Bosch Parade. Daarnaast was ook de 
enorme inzet van alle vrijwilligers van de 
Kring Vrienden, het Jheronimus Bosch Art 
Center (JBAC) en Het Noordbrabants Museum 
bijzonder. Er zijn in 2016 ook extra vrijwilligers 
geworven voor een gastvrije ontvangst van de 
talrijke (inter)nationale bezoekers. Deze circa 
350 gastheren en gastvrouwen, ook wel de 
‘Blauwe Engelen’ genoemd, liepen rond in de 
stad en ontvingen en informeerden bezoekers. 

De begroting die oorspronkelijk gepresenteerd 
werd omvatte €36 miljoen. In deze begroting 
was rekening gehouden met een ook na 2016 
doorlopende programmering (van bescheidener 
omvang). Uitgangspunt was dat de gemeente 
eerst zelf liet zien dat het serieus was en een 
bijdrage garandeerde van €8 miljoen, waardoor 
anderen konden worden geënthousiasmeerd om 
ook bij te dragen. Uiteindelijk is er van deze 
begroting ruim €28 miljoen gerealiseerd. Dit 
is inclusief de eigen bijdrage van de gemeente, 
een bijdrage van de provincie Noord-Brabant, 
het Rijk, de Europese Unie, sponsoren/
fondsen en een geraamde recetteopbrengst. 
Het is exclusief de investeringen door andere 
instanties (matching). Aangezien vanaf het 
derde kwartaal 2008 de economische situatie 
sterk verslechterde, mag €28 miljoen gezien 
worden als een mooi resultaat.GEÏNTERVIEWDE

DIGIPANELLID

Je moet juist ook af en toe nieuwe mensen 
met nieuwe frisse ideeën hebben. Soms 
moet je de expertise van buitenaf halen 
om je hier weer een stap verder te kunnen 
brengen. Dan voorkom je dat het altijd 
hetzelfde kringetje is dat de koers zet. 

Ben zelf één van de 350 Blauwe 
Engelen geweest en heb het met heel 
veel plezier gedaan, zou het zo weer 

doen! Heb gigantisch genoten van 
alle bezoekers en de gezelligheid in 

’s-Hertogenbosch. 
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1.4 PROGRAMMA
Van begin af aan is in de programmering 
uitgegaan van een drieluik waarin de panelen 
‘Visioen van de stad’, ‘Visioen van het 
verstand’ en ‘Visioen van de fantasie’ centraal 
staan. In dit drieluik worden alle disciplines 
en aandachtsgebieden bestreken, van klassiek 
tot modern. De drie panelen zijn als volgt 
uitgewerkt:

VISIOEN VAN DE STAD
Het visioen van de stad moest in de eerste 
plaats de inwoners van ’s-Hertogenbosch 
inspireren. Het had een sterk sociaal-
culturele functie en fungeerde als bindmiddel 
tussen inwoner en kunstenaar en tussen 
inwoner en bezoeker. Hieronder vielen onder 
andere de volgende programma-onderdelen:
• Opening Jheronimus Boschjaar;
• Bosch Parade;
• De Wereld van Bosch;
• Bosch 500 Loterij;
• Bosch 500 Café;
• Bosch Experience;
• Schoolmusical;
• Bosch Beweegt;
• Zing Jheronimus;
• BoschBeest;
•  Afsluiting Jheronimus Boschjaar.

VISIOEN VAN HET VERSTAND
Het visioen van het verstand moest de denker 
en de wetenschapper inspireren. Het doel 
was om oude inzichten in nieuw perspectief 
te plaatsen en nieuwe vergezichten te bieden. 
Voorbeelden hiervan zijn:
•  Bosch Research en Conservation  

Project (BRCP);
•  Expositie ‘Visioenen van een genie’  

in Het Noordbrabants Museum;
•  Restauratie van 9 panelen en triptieken;
•  Jheronimus Bosch leerstoel aan de 

universiteit van Nijmegen;
•  Website www.boschproject.org;
•  De uitgave van de 2-delige Cataloque 

Raisonné;
•  Diverse (inter)nationale lezingen.

GEÏNTERVIEWDE

Het hoogtepunt is voor mij de 
tentoonstelling en daar weer van 

de opening. Toch wel de mooiste dag 
denk ik. Dat was heel succesvol.
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VISIOEN VAN DE FANTASIE
Het visioen van de fantasie moest de 
kunstenaars en de door Bosch geïnspireerde 
makers prikkelen om tot nieuwe en 
vernieuwende onderdelen en producties 
te komen. Voorbeelden hiervan zijn:
•  Internationale programmering 

Theaterfestival Boulevard;
•  Bosch Grand tour  

(13 tentoonstellingen in 7 Brabantse 
musea);

•  Bosch Requiem;
•  Bosch Open Expo;
•  Internationale coproducties: 
 - B-Project;
 - Dancing Museums;
 - Bosch Dreams; 
 - In search of Europe. 
•  Bosch Beach.

GEÏNTERVIEWDE

Het heeft een paar hele bijzondere 
producties opgeleverd. Door goede 
productieopdrachten waardoor men 
zich nationaal en internationaal 
getriggerd voelde om dat te gaan doen. 
Dus dan heb je iets bijzonders.

In 2010 is de Stichting Bosch 500 begonnen 
met het presenteren van een cultureel 
programma aan het publiek. De manifestatie 
kende zeven programmajaren met 2016 als 
het ultieme herdenkingsjaar, het Nationaal 
Evenement. Uit de interviews en onderzoeken 
komt naar voren dat er over deze meerjarige 
aanloop wisselend gedacht wordt. Iedereen 
is het er wel over eens dat de aanloop 
nodig was om de stad gereed te maken 
voor 2016. Ook voor de tentoonstelling, het 
Bosch Research en Conservation Project 
(BRCP) en voor de programmering van 
een aantal (internationale) producties was 
deze tijd noodzakelijk. Volgens een aantal 
betrokkenen draagt de start in 2010 met 
publieksactiviteiten echter een bepaald risico 

met zich mee. Namelijk dat er een ‘moeheid’ 
bij het publiek ontstaat. Aan de ene kant 
wilde men bewoners en bezoekers er zoveel 
mogelijk bij betrekken, aan de andere kant 
moest er niet het gevoel ontstaan: ‘Alweer 
Jheronimus Bosch?’. 

1.5 FLANKEREND 
  BELEID
Om alle bezoekers uit binnen- en buitenland 
gastvrij te ontvangen in een schone, veilige en 
mooie stad, zijn er in 2016 door de gemeente 
’s-Hertogenbosch extra investeringen 
gedaan. Dit flankerend beleid bestond uit 
drie onderdelen. Allereerst was er 1) regulier 
beleid dat een extra zetje nodig had om bij 
te dragen aan de structuurversterking van 
de stad en het mogelijk maken van Bosch 
500. Daarnaast was er 2) specifiek beleid, 
dat behalve structuurversterkend ook moest 
bijdragen aan het succes van Bosch 500. 
En uiteraard zijn er 3) ook investeringen 
gedaan door ‘derden’; marktpartijen, 
belangenorganisaties, maatschappelijke 
organisaties en bewoners. Het specifieke 
beleid was beleid dat bovenop lopend beleid 
kwam. Daarbij is een verdeling gemaakt in 
fysiek (‘hardware’), organisatie (‘orgware’) en 
netwerken (‘netware’). 

Ten aanzien van het fysieke waren er vier 
speerpunten benoemd: het verblijven van 
bezoekers, het verplaatsen, de aankleding van 
de stad en creatieve en culturele hotspots. 
Belangrijk onderdeel hiervan was het ‘Bosch 
onthaal’; een samenwerkingsverband rondom 
marketing, communicatie, ontvangsten 
en arrangementen. Ook de opening van de 
tentoonstelling en de ontvangst van diverse 
hoogwaardigheidsbekleders en voor de 
stad belangrijke doelgroepen werd vanuit 
het Bosch onthaal georganiseerd. Andere 
voorbeelden zijn de aanlegsteiger bij Het 
Noordbrabants Museum, de vergroening van 
de Wolvenhoek parkeergarage, de verbouwing 
van het Zwanenbroedershuis, een upgrade 
van het stedelijke portal ’sH en extra (kleine) 
reparaties aan weg, straatmeubilair en groen.
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1.6  KANSEN
Bij de start van het programma zijn nationaal 
en internationaal kansen verkend met 
relevante partners. Dit heeft geleid tot een 
aantal majeure kansen, waarvan er in deze 
evaluatie twee worden uitgelicht aangezien 
deze als een rode draad door het hele 
project hebben gelopen.

NATIONAAL EVENEMENTENJAAR 2016
Het Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen (NBTC) stelt elk jaar een groots 
evenement of speciaal thema centraal in 
de marketing en promotie van Nederland. 
Voorgesteld werd om de manifestatie in 
2016 te erkennen als Nationaal Evenement. 
Dit is gebeurd. In 2009 tekende de toenmalige 
staatssecretaris van Toerisme4 daartoe een 
overeenkomst tussen Rijk, Provincie, gemeente 
’s-Hertogenbosch en het NBTC. Hierna werden 
er ook substantiële bijdragen door het Rijk 
toegezegd. Daarnaast was het effect voor 
de toeristenmarkt zeker zo belangrijk.

GEÏNTERVIEWDE

Er was een blijvende focus op het 
openbaar groen en de inrichting van 
de stad. Iedere losliggende stoeptegel 
werd direct gemaakt. Dat was een 
genoegen om te zien. Complimenten! 
Het zou mooi zijn als dat vast-
gehouden kon worden.

Wat betreft de organisatie is er veel aandacht 
uitgegaan naar de gastvrijheid. Uitgangspunt 
was om alle bezoekers aan de stad gastvrij te 
ontvangen. Om dit te kunnen verwezenlijken 
zijn vrijwilligers uit de stad en daarbuiten 
geworven, die zich hiervoor belangeloos 

hebben ingezet. Deze nieuwe vrijwilligers 
(de al eerder genoemde Blauwe Engelen) 
zorgden samen met bestaande vrijwilligers 
(zoals van Kring Vrienden) voor de gastvrije 
ontvangst. Daarnaast was er bijvoorbeeld 
ook gratis wifi in de binnenstad en heeft het 
invoeren van een taxi kwaliteitskeurmerk 
geleid tot hoogwaardig taxivervoer. 

Verder bood het jaar bij uitstek kansen om 
het relatiebeheer te versterken met Bossche 
bedrijven en hun netwerken. Hiervoor was 
recht tegenover Het Noordbrabants Museum 
een tijdelijke ontvangstruimte ingericht. 
Voor of na het bezoek aan de tentoonstelling 
kon men elkaar hier ontmoeten. Vertegen-
woordigers en portefeuillehouders vanuit het 
bestuur of de ambtelijke organisatie traden 
daarbij op als gastheer of gastvrouw. 

4  Dhr. F. Heemskerk.
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BRABANTSTAD5

CULTURELE HOOFDSTAD 2018
Ook bepalend voor het project is de 
Brabantse ambitie geweest om culturele 
hoofdstad van Europa te worden. Nederland 
mocht voor 2018, tegelijk met Malta, een 
Europese culturele hoofdstad aanwijzen. 
De organisatie 2018 Brabant bereidde dit 
voor. ’s-Hertogenbosch heeft in Brabantstad 
Culturele Hoofdstad 2018 (BCH2018) een 
belangrijke kans gezien om de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500 te versterken. 
Begin 2012 is door Brabantstad het bidbook 
aangeleverd. Eind 2013 werd bekend dat 
de toewijzing van culturele hoofdstad 
naar Leeuwarden zou gaan. 

Voor betrokkenen was dit een teleurstelling. 
Er is zowel door de stichting Jheronimus 
Bosch 500, als de gemeente ’s-Hertogenbosch 
veel tijd en energie gestoken in het afstemmen 
van Bosch 500 en BCH2018 op elkaar. Door 
het project culturele hoofdstad is er lang 
onzekerheid gebleven over de financiële 
bijdrage van de provincie. Daarnaast heeft 
het de stichting tot lange onderhandelingen 
gedwongen met de stichting BCH2018 
over de programmering die daar in zou 
passen. Uiteindelijk heeft de voortdurende 
betrokkenheid bij BCH2018 wel geleid tot 
een financiële bijdrage van de provincie. 
Bovendien werd in de geest van de samen-
werking rond BCH2018 ook een Brabant 
breed programma ontwikkeld met culturele 
partners in Brabant (Bosch Grand Tour, 
Fanfari Bombari, etc.).

1.7 EINDEVALUATIE
De voorliggende eindevaluatie beoordeelt 
primair of de doelstellingen uit het 
raadsbesluit uit 2009 zijn gerealiseerd. 
Focus daarbij ligt op het jaar 2016. 

Niet alleen het Jheronimus Boschjaar kende 
een lange aanloop. Al in 2008 is het eerste 
onderzoek uitgevoerd. De meeste onderzoeken 
voor het voorliggende evaluatie onderzoek zijn 
echter uitgevoerd in de periode juli 2015 – april 
2017. In deze periode zijn niet alleen inwoners 
van ’s-Hertogenbosch bevraagd, maar ook 
binnen- en buitenlandse bezoekers aan de 
stad. Ook is er begin 2017 met een aantal 
sleutelfiguren van het Jheronimus Boschjaar 
gesproken. Uiteraard zijn alle relevante 
onderzoeken in deze eindevaluatie gebruikt, 
ook die uit voorgaande jaren. In bijlagen 1 en 
2 is een volledige lijst van onderzoeken en 
geïnterviewden te vinden. 

Om toch enig idee te geven van de totale 
omvang van het onderzoek enkele getallen:
•  15.800 Ingevulde vragenlijsten door 

bewoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Deze zijn verdeeld over vijf Digipanel 
onderzoeken: 2008, 2010, 2012, 2015 en 
2016. De onderzoeken zijn uitgevoerd  
door de afdeling Onderzoek & Statistiek 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

•  1.216 Ingevulde vragenlijsten van bezoekers 
aan de manifestatie in ’s-Hertogenbosch. 
De vragenlijsten zijn in 2016 face-to-face 
afgenomen onder 134 Bosschenaren, 884 
(overige) Nederlanders en 198 buitenlanders. 
Het onderzoek is uitgevoerd door  
Veldwerk Optimaal.

•  8.845 Ingevulde vragenlijsten van 
Nederlanders van 18 jaar en ouder.  
Het onderzoek is uitgevoerd door NBTC-
NIPO en in twee metingen uitgevoerd.  
Een nulmeting begin 2016 en een 
eindmeting begin 2017. 

5  Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg.
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•  10.827 Ingevulde vragenlijsten door 
bezoekers aan de expositie ‘Visioenen  
van een genie’. Dit onderzoek is  
uitgevoerd door TNS in opdracht van 
Het Noordbrabants Museum.

•  10 Interviews met ‘sleutelfiguren’ uit 
’s-Hertogenbosch die nauw betrokken 
waren bij de manifestatie Jheronimus 
Bosch 500. De interviews zijn gehouden 
door de afdeling Onderzoek & Statistiek 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

1.8 LEESWIJZER
De eindevaluatie bestaat uit zeven 
hoofdstukken. Na dit eerste inleidende 
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 
nader ingegaan op de bezoekers aan 
’s-Hertogenbosch. Hoeveel bezoeken zijn
er in 2016 speciaal voor de manifestatie 

aan ’s-Hertogenbosch gebracht? 
Waar kwamen de bezoekers vandaan en 
hoe hebben ze het ervaren en gewaardeerd? 
Hoofdstuk 3 gaat in op de culturele impact 
van het Bosch 500 jaar. Met daarin speciale 
aandacht voor het Bosch Research en 
Conservation Project. In het 4e hoofdstuk 
wordt ingegaan op de maatschappelijke 
impact van de manifestatie. Is het gelukt 
om bewoners betrokken te krijgen bij de 
manifestatie? Waren ze er trots op? 
In hoofdstuk 5 staat profilering centraal. 
In dit hoofdstuk wordt onder andere 
onderzocht of er een structurele verbinding 
is ontstaan tussen Jheronimus Bosch en zijn 
stad ’s-Hertogenbosch. Het 6de hoofdstuk 
gaat nader in op de economische impact van 
de manifestatie. Tot slot zijn in hoofdstuk 
7 twee bijlagen opgenomen. Eén met een 
lijst met voor deze eindevaluatie gebruikte 
onderzoeken en één met een lijst met 
geïnterviewden.
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THE GUARDIAN

The Noordbrabants Museum in Den Bosch has put on one of the most important exhibitions of our 
century. This deeply absorbing and revisionist show is not just an astonishing organisational feat: 
little-known regional museum borrows almost all Bosch’s greatest works from galleries including 
the Accademia in Venice and the Metropolitan in New York. It is no exaggeration to say that in this 
exhibition, Hieronymus Bosch finally steps out from behind his surreal triptychs and speaks to us 
directly. You feel you are meeting him on the streets of Den Bosch – or ’s-Hertogenbosch as he knew 
it – and getting the measure of the man.

Met 421.700 bezoekers is de tentoonstelling ‘Visioenen 
van een genie’ in het Noordbrabants Museum een 
ongekend succes geweest. Elke dag gingen er gemiddeld 
5.710 bezoekers door de zalen. Hiermee bereikte het 
museum de 10e plaats op de Art Newspaper ranglijst 
van kunsttentoonstellingen in 2016. Dit betekent dat 
’s-Hertogenbosch even op gelijke voet heeft gestaan met 
wereldsteden zoals Londen, Parijs of Rio de Janeiro.

De expositie toonde 17 van de 24 resterende schilderijen en 
19 van de 20 tekeningen van Jheronimus Bosch, waaronder 
vier drieluiken en vier tweezijdig beschilderde panelen. 
Ook toonde de expositie panelen die in Bosch’ werkplaats 
zijn gemaakt plus werk van belangrijke navolgers. 
Daarnaast schetsten verschillende kunstwerken uit zijn 
tijd de context waarin Bosch zijn meesterwerken maakte 
en lieten filmimpressies enkele resultaten van het Bosch 
onderzoek zien. Bezoekers waren zeer enthousiast over de 
tentoonstelling. 81 Procent beoordeelde de tentoonstelling 
met een 8 of hoger; 11% gaf zelfs een 10. 

De tentoonstelling heeft alle verwachtingen overtroffen. 
De oorspronkelijke ramingen uit 2007 gingen uit van een 
bezoekersaantal van 230.000 bezoekers. Uiteindelijk waren 
het er bijna twee keer zoveel. Het museum heeft – gedurende 
de tentoonstelling – haar openingstijden verruimd en was 
het laatste weekend zelfs ook ’s nachts geopend. 

DE TENTOONSTELLING  

VISIOENEN  
VAN EEN GENIE 
IN HET NOORDBRABANTS MUSEUM

DATUM: 
13 FEBRUARI TOT EN 

MET 8 MEI 2016

AANTAL BEZOEKERS: 
421.700

ONDERDEEL
MANIFESTATIE
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BEZOEKERS2.

Bezoeken
Waarvan in 
’s-Hertogenbosch

Waarvan in 
overig Noord-Brabant

Tentoonstelling 
‘Visioenen van een genie’

421.700 421.700 0

Bosch Grand Tour 
en andere exposities

400.000 270.000 130.000

Bosch Experience 413.000 413.000 0

Overige activiteiten 145.000 135.000 10.000

Totaal 1.379.700 1.239.700 140.000

Figuur 1. Aantal bezoeken in 2016 aan de onderdelen van de manifestatie. Bron: Stichting Bosch 500 / organisatoren.

Tussen de opening op zondag 3 januari door het Nederlands Blazersensemble en de  
afsluiting met de onthulling van het BoschBeest op zondag 11 december is er in 2016 
een groot aantal activiteiten georganiseerd. In totaal ongeveer 100. Hoogtepunt van het 
jaar was de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ in Het Noordbrabants Museum.

Van te voren waren er inschattingen gemaakt over hoeveel bezoekers de tentoon-
stelling en de manifestatie zouden trekken. Aan de hand van onder andere ‘ticketing’
is onderzocht hoeveel bezoeken de verschillende onderdelen van de manifestatie 
in 2016 hebben getrokken. Daarnaast is er gekeken naar kenmerken van de bezoekers
en vooral ook hun waardering. Hoe hebben zij de verschillende onderdelen van de 
manifestatie en de stad ’s-Hertogenbosch ervaren?

2.1 AANTAL BEZOEKEN 
Het totaal aantal bezoeken aan de verschillende 
onderdelen van de manifestatie bedroeg in 
2016 bijna 1,4 miljoen. De drie grote elementen 
van de manifestatie − de Bosch-tentoonstelling, 
de Bosch Experience en de Bosch Grand Tour − 
waren samen verantwoordelijk voor meer dan 
1,2 miljoen bezoeken. Dit is 89% van het totaal 
aantal bezoeken. Overigens zijn dit alleen de 

aantallen voor het officiële programma van 
Jheronimus Bosch 500. Buiten dit programma 
hebben ook verschillende activiteiten en 
evenementen zich laten inspireren door 
Jheronimus Bosch. Zoals carnaval in 
Oeteldonk en het bloemencorso in Zundert. 
In totaal gaat dit ook om meer dan 100.000 
bezoekers.
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Bezoeken

Een Wonderlijke Klim 120.000

Jheronimus Bosch Art Center 100.000

Bosch by Night 50.000

Vaartocht ‘Hemel en Hellevaart’ 33.133

Groot Tuighuis 
(stad van Bosch in 3D)

30.000

Bosch Virtual Reality 20.000

App beeldenroute 18.000 

Stadswandeling Bosch met
gids Kring Vrienden

18.000 

Zwanenbroedershuis 17.000

Bouwloods 5.000

Arrangementen 1.500

Totaal 412.633

Figuur 2. Aantal bezoeken in 2016 aan de onderdelen van de 
Bosch Experience. Bron: Stichting Bosch 500 / organisatoren.

Met de Bosch Experience kon de bezoeker in 
de voetsporen treden van Jheronimus Bosch en 
zelf ontdekken hoe zijn leven eruit zag in het 
Middeleeuwse ’s-Hertogenbosch. De Bosch 
Experience bestond uit verschillende onderdelen. 
In totaal zijn er ongeveer 413.000 bezoeken ge- 
bracht aan (onderdelen van) de Bosch Experience. 
Grote trekkers waren ‘Een Wonderlijke Klim’  
en het Jheronimus Bosch Art Center. 
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Binnenlandse bezoekers manifestatie

Figuur 3. Kenmerken binnenlandse bezoekers aan de manifestatie. Bron: NBTC NIPO.

2.2 KENMERKEN
  BEZOEKERS
MANIFESTATIE
Ongeveer een derde van de bezoekers uit 
Nederland die in 2016 ’s-Hertogenbosch 
bezocht heeft vanwege de activiteiten rondom 
Jheronimus Bosch, kwam uit Noord-Brabant. 
Ook uit Gelderland (16%), Zuid-Holland (15%) en 
Noord-Holland (13%) kwamen naar verhouding 
veel bezoekers. Bezoekers uit de drie noordelijke 
provincies, Flevoland en Zeeland waren in 
mindere mate bij de manifestatie aanwezig.

Een kwart van de bezoekers aan de 
manifestatie was 65 jaar of ouder. Ook de 
jongere leeftijdsgroepen zijn relatief goed 
vertegenwoordigd. Zo was 10% van de 
binnenlandse bezoekers tussen de 18 en 24 
jaar. Daarnaast kwamen er naar verhouding 
iets meer middelbaar en hoger opgeleiden 
dan lager opgeleiden. 

Vrouw

Man

18 - 24 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65+ jaar

Lager onderwijs

Middelb. onderw.

Hoger onderwijs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

36%

36%

27%

25%

16%

19%

14%

16%

10%

48%

52%

TENTOONSTELLING
Zoals al eerder beschreven heeft de 
tentoonstelling in Het Noordbrabants 
Museum 421.700 bezoekers getrokken. Via 
e-ticketing zijn de volgende cijfers bekend:
• 88.150 uit buitenland;
• 105.150 uit Brabant;
• 186.700 uit rest Nederland.

Daarnaast zijn er nog kaartjes verkocht aan 
de kassa. Naar schatting komt het aantal 
buitenlandse bezoeken aan de tentoonstelling 
neer op ruim 100.000. 

De buitenlandse bezoeker aan de tentoonstelling 
komt vooral uit de ons omringende landen: 

1%

1%

1%

4%

16%

32%

9%

1%
13%

15%

2%

7%
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België (31%), Duitsland (21%), Groot-Brittannië 
(17%) en Frankrijk (11%). Maar er waren ook 
bezoekers die een langere reis maakten: uit 
de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Australië, 
Rusland, Argentinië, China en Japan. In totaal 
werden er vanuit 81 landen online tickets 
gekocht. De meeste buitenlandse bezoekers 
kwamen met de auto (61%); 23% kwam met het 
vliegtuig (19% Schiphol, 4% Eindhoven). Verder 
heeft bijna driekwart van de buitenlandse 
bezoekers een universitaire opleiding.

De binnenlandse bezoeker (van buiten 
’s-Hertogenbosch) is veelal wat ouder. 
Driekwart van deze bezoekers is 55 jaar 
of ouder. Ook zij hebben veelal een hogere 
of universitaire opleiding. De meeste 
binnenlandse bezoekers zijn met de auto 
gekomen. Het openbaar vervoer staat op 
de tweede plaats. De Bossche bezoekers
aan de tentoonstelling zijn wat jonger dan 
de buiten- en binnenlandse bezoekers. 
Ze zijn veelal lopend (37%) of op de fiets 
(34%) naar de tentoonstelling gegaan. 

BRON: HET NOORDBRABANTS 
MUSEUM

Figuur 4. Kenmerken bezoekers aan 
de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’. 

Bron: bezoekersonderzoek JB expositie.

Buitenlandse bezoekers tentoonstelling

Vrouw

Man

18 - 24 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65+ jaar

Middelb. onderw.

Hoger onderwijs

Universiteit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70%60% 80%

73%

21%

6%

35%

30%

20%

8%

4%

0%

61%

39%

De tentoonstelling trok ook een aantal 
beroemde buitenlandse bezoekers, 
zoals de kunstenaars Anish Kapoor
en Damien Hirst, acteurs John Lithgow 
en Patricia Arquette en muzikanten 
David Byrne en Jools Holland.
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Binnenlandse bezoekers tentoonstelling ’s-Hertogenbosch bezoekers tentoonstelling

Vrouw

Man

18 - 24 jaar

25 - 34 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65+ jaar
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Universiteit 37%

48%

14%
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16%
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GEÏNTERVIEWDE

Blijkbaar hebben we eigenlijk de internationale blik nodig om nationaal trots te 
kunnen zijn. (…) Mensen zijn toch onder de indruk van een internationaal stempel: 
OK. Dus dat Charles de Mooij in New York een prijs mocht ophalen, dat maakt
veel meer indruk dan als diezelfde prijs werd uitgereikt in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Laat staan als –ie zou worden uitgereikt in ’s-Hertogenbosch op de markt.

2.3 WAARDERING 
 BEZOEKERS 
De Binnenstad van ’s-Hertogenbosch ‘bruiste’ 
in 2016. En dat zien we terug in de rapportcijfers 
die de bezoekers aan de Binnenstad hebben 
gegeven. Het hoogste cijfer is gegeven voor 
de sfeer en ambiance; gemiddeld een 8,6. 
Buitenlandse bezoekers gaven gemiddeld zelfs 
een 8,9. Maar ook op de andere aspecten doet 
’s-Hertogenbosch het bijzonder goed. Zo krijgt 
de horeca gemiddeld een 8,4, de winkels een 
8,3 en bereikbaarheid en ‘schone straten en 
gebouwen’ een 8,2. Het is overigens opvallend 
om te zien dat buitenlandse bezoekers over 
het algemeen hogere rapportcijfers geven dan 
de eigen inwoners of bezoekers uit de rest
van Nederland.

Rapportcijfer ’s-Hertogenbosch Binnenland Buitenland Gemiddeld

Sfeer en ambiance 8,6 8,5 8,9 8,6

Horeca 8,4 8,4 8,6 8,4

Winkels 7,9 8,3 8,6 8,3

Bereikbaarheid 8,0 8,2 8,5 8,2

Schone straten en gebouwen 7,9 8,1 8,8 8,2

Sociale veiligheid 7,8 8,1 8,7 8,1

Aanbod evenementen 8,1 8,1 8,3 8,1

Bewegwijzering 7,7 8,0 8,2 8,0

Parkeren 7,3 8,0 8,2 7,9

Verkeersveiligheid 7,3 7,8 8,2 7,8

GEÏNTERVIEWDE

’s-Hertogenbosch is een leuke,
gezellige, gastvrije stad met een 

menselijke maat. De tentoonstelling 
was een middel om bezoekers naar

de stad te trekken. De stad zelf is 
echter de kracht waarom bezoekers 

(weer) komen. De stad heeft de 
wil om het bezoekers naar de 

zin te maken.

Figuur 5. Gemiddeld rapportcijfer van bezoekers voor een aantal aspecten van de Binnenstad van ’s-Hertogenbosch. 
Bron: onderzoek bezoekers ’s-Hertogenbosch.
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TENTOONSTELLING
Uit het onderzoek dat Het Noordbrabants 
Museum uit heeft laten voeren blijkt dat 
bezoekers de tentoonstelling zelf eveneens 
met zeer hoge rapportcijfers beoordeelden. 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de 
tentoonstelling was een 8,2. Bezoekers waren 
niet alleen onder de indruk van de expositie 
zelf, maar waren vooral ook tevreden over de
gastvrijheid en de service van de medewerkers 
in het museum. Het overgrote deel (93%) zou 
de tentoonstelling ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ 
aanbevelen.

Veel aandacht in de landelijke 
media, maar ook veel dagjesmensen
in de stad. Heeft de stad financieel
en imago technisch goed gedaan.  
De Wonderlijke Klim vond ik 
fantastisch en bijzonder. En de 
vele gastvrouwen en -heren!

2.4 WAARDERING 
 BEWONERS 
Medio december 2016 is aan bijna 9.000 
bewoners een aantal vragen gesteld over het 
Jheronimus Boschjaar in 2016. Hieruit blijkt dat 
ruim 96% wist dat er in 2016 een manifestatie 
was in ’s-Hertogenbosch. Dit aandeel is in 
de loop der jaren flink toegenomen. Bij de 
beginmeting in 2012 wist 65% dat er in 2016 
een manifestatie zou zijn. Eind 2016 blijkt 
dat bijna alle inwoners van de gemeente 
’s-Hertogenbosch op de hoogte waren van 
de manifestatie. Er zijn overigens wel kleine 
verschillen tussen de wijken. Met name in 
de nieuwe wijken Nuland en Vinkel ligt dit 
percentage iets lager; in beide wijken 94%. 
Verder blijkt dat 82% van de Bosschenaren 
één of meerdere van de grotere onderdelen 
van de manifestatie daadwerkelijk heeft 
bezocht. De vijf meest bezochte onderdelen 
zijn de Bosch-tentoonstelling, Bosch by Night, 
Een Wonderlijke Klim, het Jheronimus Bosch 
Art Center en de beeldenroute.

Daarnaast is bewoners ook gevraagd hoe ze 
het jaar hebben ervaren. De uitkomst op deze 
vraag was bijzonder goed te noemen. Vier op 
de vijf Bossenaren heeft het jaar als (zeer) 
positief ervaren. Slechts 2% heeft het jaar als
(zeer) negatief ervaren. Positieve opmerkingen 
waren er vooral over de (internationale) aan-DIGIPANELLID
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dacht voor ’s-Hertogenbosch, de vele toeristen, 
de gezelligheid in de stad, de (diversiteit) 
aan activiteiten en de tentoonstelling in 
Het Noordbrabants Museum. Bewoners die 
het jaar als negatief ervaarden, maakten 
vooral opmerkingen over de drukte in de stad 
waardoor er soms lang(er) gewacht moest 
worden en de financiën. Zo vonden enkele 
respondenten dat het Jheronimus Boschjaar 
te veel geld heeft gekost, terwijl anderen weer 
graag hadden gewild dat alle activiteiten gratis 
toegankelijk waren geweest voor inwoners.

Ook is aan de bewoners gevraagd of ze 
de door hen bezochte onderdelen van de 
manifestatie een rapportcijfer konden geven. 
Daarbij is uitgegaan van een lijst van tien 
onderdelen. Met stip op één staan twee 
onderdelen: ‘Een Wonderlijke Klim’ en de 
tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’. 
Beide scoren een zeer hoog rapportcijfer van 
een 8,8. Op de derde plaats staat de vaartocht 
‘Hemel en Hellevaart’. Bewoners beoordelen 
deze tocht met een 8,4. Ook de Bosch Parade 
en ‘Bosch by Night’ scoren een 8. 

Figuur 7. Gemiddeld rapportcijfer van bewoners voor 
de door hen bezochte onderdelen van de manifestatie. 
Bron: Digipanel over Bosch 500, eindmeting. 

Figuur 6. Op 11 december 2016 eindigde de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500 officieel. Hoe heeft u het afgelopen 
Jheronimus Boschjaar ervaren? Bron: Digipanel over 
Bosch 500, eindmeting.

100%60% 80%40%20%0%

Hoe heeft u het afgelopen 
Jheronimus Bosch jaar ervaren?

Zeer positief

Positief

Niet positief, niet negatief

Negatief

Zeer negatief

Weet niet / geen mening

Rapportcijfer

Een Wonderlijke Klim 8,8

Visioenen van een genie 8,8

Vaartocht ‘Hemel en Hellevaart’ 8,4

Bosch Parade 8,0

Bosch by Night 8,0

Jheronimus Bosch Art Center 7,9

De beeldenroute 7,9

De Wereld van Bosch 7,9

Bosch grand tour 7,8

Bosch Requiem 7,7

25% 14%54% 5%
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2.5 CONCLUSIES 
Het totaal aantal bezoeken aan de ver-
schillende onderdelen van de manifestatie 
bedroeg in 2016 bijna 1,4 miljoen. De drie grote 
elementen van de manifestatie waren samen 
verantwoordelijk voor meer dan 1,2 miljoen 
bezoeken. De tentoonstelling trok 421.700 
bezoeken, de Bosch Grand Tour en andere 
exposities 400.000 en de Bosch Experience 
413.000. Dit zijn alleen de aantallen voor 
het officiële programma van Jheronimus 
Bosch 500. 

Bezoekers kwamen van heinde en verre. 
Via e-ticketing zijn er voor de tentoonstelling 
aan bezoekers uit 81 landen kaartjes verkocht. 
De meeste buitenlandse bezoekers voor de 
tentoonstelling kwamen echter uit België 
(31%), Duitsland (21%), Groot-Brittannië (17%) 
en Frankrijk (11%). De buitenlandse 
bezoeker aan de tentoonstelling was erg 
hoog opgeleid: bijna driekwart had een 
universitaire achtergrond. De bezoeker uit 
Nederland kwam voor een belangrijk deel uit 
Noord-Brabant (36%) en was veelal wat ouder. 
Driekwart van deze bezoekers was 55 jaar 
of ouder. Ook zij hebben veelal een hogere of 
universitaire opleiding. De Bossche bezoekers 
aan de tentoonstelling zijn wat jonger en 
naar verhouding iets minder hoog opgeleid.

Ongeveer een derde van de bezoekers uit 
Nederland die in 2016 ’s-Hertogenbosch 
bezocht heeft vanwege de activiteiten rondom 

Jheronimus Bosch, kwam uit Noord-Brabant. 
Ook uit Gelderland (16%), Zuid-Holland 
(15%) en Noord-Holland (13%) kwamen naar 
verhouding veel bezoekers. De manifestatie als 
totaal heeft naar verhouding meer jongeren 
getrokken dan de tentoonstelling alleen. 
Hetzelfde geldt voor bezoekers met een lager
of middelbaar onderwijsniveau.

Bezoekers hebben in 2016 vooral de sfeer 
en ambiance in ’s-Hertogenbosch zeer 
gewaardeerd. Het rapportcijfer van 8,6 
hiervoor is bijzonder hoog. Maar ook op andere 
aspecten heeft de stad een zeer goede indruk 
gemaakt. Zo krijgt de horeca gemiddeld een 
8,4, de winkels een 8,3 en bereikbaarheid 
en ‘schone straten en gebouwen’ een 8,2. 
Buitenlandse bezoekers geven overigens 
over het algemeen hogere rapportcijfers 
dan de eigen inwoners of bezoekers uit de
rest van Nederland. Ook de tentoonstelling 
kreeg een bijzonder mooi rapportcijfer 
van haar bezoekers: een 8,2.

De meeste inwoners waren zeer enthousiast 
over de onderdelen van de manifestatie en 
gaven hoge rapportcijfers. Zo kregen ‘Een 
Wonderlijke Klim’ en de tentoonstelling 
‘Visioenen van een genie’ van de bewoners 
die dit onderdeel bezocht hadden, een 8,8. 
Het is verder goed om te zien dat vier op de 
vijf Bosschenaren het jaar als (zeer) positief 
heeft ervaren.
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Acht maanden lang kreeg het grote publiek de unieke 
kans om door de dakgoten van de Sint-Janskathedraal 
te lopen. Samen met een gids van de Kring ‘Vrienden 
van ’s-Hertogenbosch’ werd de klim naar de tijd van 
Jheronimus Bosch ondernomen.

Het gaf de bezoekers de mogelijkheid om de 96 beeldjes op 
de luchtbogen van de Sint-Jan van dichtbij te bewonderen. 
De beeldjes dateren uit de tijd van Bosch en zijn tot in het 
kleinste detail uit natuursteen uitgehouwen. Omdat ze 
zich op 25 meter hoogte bevinden zijn ze vanaf de grond 
bijna niet te zien. Dankzij ‘Een Wonderlijke Klim’ konden 
de bezoekers echter zien dat onder andere fabeldieren, 
muzikanten, potsenmakers en verschillende monsters 
de luchtbogen sieren.

De wandeling door de dakgoot gaf echter niet alleen een 
uniek zicht op de luchtboogbeeldjes. De architectuur van 
de Sint-Jan werd eveneens op een andere manier beleefd. 
Bijvoorbeeld de verschillende bouwstijlen, het gebruik 
van de 35 verschillende soorten natuursteen en de 
bouwconstructie. Daarnaast was het uitzicht over de 
stad eveneens uniek te noemen.

EEN
WONDERLIJKE 
KLIM

DIGIPANELLID

De klim op de Sint-Jan
was echt een geweldige ervaring, 

super interessant (en hoog!).

DATUM: 
 5 MAART TOT EN MET 

30 OKTOBER 2016

AANTAL BEZOEKERS: 
 120.000

ONDERDEEL
MANIFESTATIE
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CULTURELE IMPACT

3.1 BOSCH RESEARCH 
 EN CONSERVATION  
 PROJECT
Het Bosch Research en Conservation Project 
(BRCP) is een internationaal kunsthistorisch 
onderzoek. Het is een initiatief van Het 
Noordbrabants Museum, de Radboud 
Universiteit Nijmegen en de Stichting Bosch 
500. Het BRCP is bedacht omdat dit zou 
kunnen leiden tot internationale bruiklenen 
van Bosch uit de grote musea in Europa en de 
Verenigde Staten. Omdat Het Noordbrabants 
Museum namelijk niet beschikte over 
tegen bruiklenen van vergelijkbare 
orde, leek het organiseren van een grote 
overzichtstentoonstelling van werken van 
Jheronimus Bosch in Het Noordbrabants 
Museum in 2016 bijzonder lastig te worden. 

Het voorstel is in oktober 2007 ingediend en 
heeft in 2010 geleid tot de oprichting van de 
Stichting Bosch Research en Conservation 
Project (BRCP). Het is een dochterstichting 
van de stichting Jheronimus Bosch 500. 
Het doel van het project was om alle 
schilderijen van Bosch opnieuw en volgens 

een gestandaardiseerde onderzoeksopzet te 
onderzoeken, analyseren en te documenteren 
met macrofotografie in het zichtbare licht 
en in het infrarood. Ook werden de werken 
met infraroodreflectografie gedocumenteerd. 
Verder bestudeerde een restaurator in het 
team met behulp van stereomicroscopie 
de techniek, constitutie en conditie van de 
schilderijen. 

De erfenis van Jheronimus Bosch telt 
ongeveer 45 objecten. De schilderijen en 
tekeningen worden bewaard en beheerd in 
achttien collecties, verdeeld over vijftien 
steden, verspreid in tien landen op twee 
continenten. BRCP onderzocht de objecten  
in nauwe samenwerking met de eigenaren 
van de werken. Uiteindelijk zijn er ook 
negen schilderijen, die in slechte staat 
verkeerden, gerestaureerd. De resultaten 
van het project werden bekend in 2016.  
Eén van de ontdekkingen was dat het 
schilderij ‘De verzoeking van de heilige 

3.
Het moest een spannende meerjarige culturele manifestatie worden, die een  
grote culturele impuls zou geven aan de stad. Zwaartepunt daarbij lag op 2016.

Bestaande netwerken moesten geïntensiveerd worden, er moesten nieuwe ver-
bindingen gelegd worden en kansen benut. Door middel van individuele interviews 
en onderzoek onder culturele instellingen, ‘makers’ en bewoners is onderzocht in 
hoeverre de manifestatie aan deze doelstelling heeft voldaan. Natuurlijk mag in dit 
hoofdstuk over culturele impact het Bosch Research en Conservation Project niet 
ontbreken. Een project dat nationaal en internationaal veel aandacht heeft gekregen.
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Antonius’ ook aan de Bossche schilder werd 
toegeschreven. Hetzelfde gold voor de tot 
dan toe anonieme tekening Hellelandschap. 
Daarnaast bleek dat twee beroemde werken 
waarvan lange tijd gedacht is dat ze van 
Bosch waren, volgens de onderzoekers toch 
niet aan hem konden worden toegeschreven. 
Dat zijn ‘Kruisdraging van Christus’ 
(Museum voor Schone Kunsten in Gent) 
en ‘Zeven Hoofdzonden’ (Prado Museum 
in Madrid).

Nationaal en internationaal is er veel 
waardering voor het project. Nog nooit 
eerder is op deze schaal het werk van één 
kunstenaar in kaart gebracht. Het project 
heeft medio 2017 twee prestigieuze prijzen 
gewonnen: de Nederlandse Dataprijs 2016 
en de Europa Nostra Award 2017. 

GEÏNTERVIEWDE

Een ongelooflijk slimme aanpak
vond ik de restauratie van de 
werken van Jheronimus Bosch, 
waardoor je op een hele mooie, 
natuurlijke manier de beschikking 
kreeg over werken die je anders 
nooit hierheen had gekregen. Dat is 
van te voren heel slim bedacht. 

3.2 NETWERKEN 
Eén van de belangrijkste drijvers onder 
de manifestatie was netwerkvorming. 
De netwerken werden veelal op initiatief 
van de stichting gevormd en waren van 
uiteenlopende aard. Maar altijd passend bij de 
diverse hoofdelementen van het programma. 
Er ontstonden in de afgelopen jaren ontelbare 
samenwerkingsverbanden op lokaal, 
provinciaal, nationaal en internationaal niveau. 

Bij het vormen van deze netwerken was een 
aantal aspecten van groot belang:
•  Kennis: het beste team in stelling brengen;
•  Innovatie: inzet van de meest 

geavanceerde innovatieve onderzoeks- en 
restauratietechnieken;

•  Geld: financiële middelen van overheden, 
nationale en internationale fondsen;

•  Urgentie: nu of nooit - 2016 aan de horizon 
werkte als aanjager;

•  Inspiratie: Bosch en zijn thema’s werden 
onder de aandacht gebracht;

•  Lobby: werd tot op het hoogste niveau 
gevoerd - nationale overheid, ministers,  
de Nederlandse ambassades,  
het Koninklijk Huis;

•  Sympathie: de ‘underdog’ met grote 
ambitie kon op veel sympathie rekenen.

Enkele belangrijke netwerken die van groot 
belang waren voor het welslagen van de 
manifestatie mogen in deze eindevaluatie 
niet ontbreken. Dit zijn:

NETWERK VAN BRABANTSE MUSEA
Onder de noemer Bosch Grand Tour presen-
teerden de zeven grote musea van Brabant 
tezamen 13 tentoonstellingen. Dit waren Het 
Noordbrabants Museum, Stedelijk Museum 
’s-Hertogenbosch, Van Abbemuseum Eindhoven, 
MOTI Museum of the Image Breda en drie 
musea in Tilburg, namelijk het Textielmuseum, 
Natuurmuseum Brabant en het De Pont museum. 
Het was de eerste keer in de geschiedenis van 
deze regio dat de grote musea zo intensief 
hebben samengewerkt. Met succes: de samen-
werking heeft veel meer bezoekers getrokken 
en tot veel meer media aandacht voor de 
exposities geleid dan de individuele musea 
bereikt zouden hebben.
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NETWERK EFTELING – ERFGOED
Bosch vond zijn inspiratie in het 
’s-Hertogenbosch van rond 1500 in zijn 
atelier aan de Bossche markt. De plekken die 
herinneren aan Bosch boden houvast voor het 
vertellen van het verhaal over de schilder, zijn 
werk, zijn tijd en zijn stad. Om dit verhaal op 
een nieuwe en spannende manier te vertellen 
werd er een verbinding gelegd tussen de 
wereld van het erfgoed en de wereld van 
amusement en attractie. Samen met Bossche 
erfgoedinstellingen en de Efteling werd zo de 
Bosch Experience ontwikkeld. 

INTERNATIONAAL CULTUREEL NETWERK
Het Bosch Cities Network is een netwerk van 
culturele partijen in ’s-Hertogenbosch en de 
steden waar werk van Bosch zich in publiek toe- 
gankelijke museale collecties bevindt: Berlijn, 
Brugge, Brussel, Frankfurt, Gent, Lissabon, 
Londen, Madrid, New Haven, New York, 
Parijs, Rotterdam, Venetië en Wenen. Dit gaf 
instellingen in de stad toegang tot belangrijke 
nationale en internationale netwerken. Het 
leverde uitwisselingsprojecten en coproducties 
op, die ook na 2016 nog te zien en te horen 
zullen zijn, tot ver buiten Nederland. 

INTERNATIONAAL KENNIS NETWERK
Het Bosch Research en Conservation Project 
was een innovatief idee. Kern van dit plan 
was dat ’s-Hertogenbosch in het kader van 
de herdenking van het 500ste sterfjaar het 
voortouw zou nemen in een grootschalig 
meerjarig onderzoeks- en restauratieproject. 
Een interdisciplinair onderzoeksteam van 
de allerbeste wetenschappers en fotografen 
reisde in de periode 2010 – 2015 naar 
zoveel mogelijk musea om in samenspraak 
met conservatoren en restauratoren ter 
plaatse Bosch’ werken te bestuderen en 
te documenteren, gebruikmakend van 
hedendaagse, gestandaardiseerde methodes. 
Het resultaat leidde niet alleen tot nieuwe 
inzichten over Bosch en diens werk, 
maar ook tot restauraties ervan. 
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3.3 CULTURELE
  INSTELLINGEN 
Tijdens de interviews met sleutelfiguren uit 
’s-Hertogenbosch die nauw betrokken waren 
bij de manifestatie Jheronimus Bosch 500,  
is het onderwerp ‘culturele impact’ 
besproken. Daarbij kwamen twee thema’s 
naar voren: de samenwerking onderling en  
de (inter)nationale programmering.

Ten aanzien van de samenwerking is het 
overheersende gevoel dat de instellingen 
in de stad al veel met elkaar samenwerken. 
Het onderlinge contact was en is goed. 
De samenwerking in 2016 was volgens 
de meesten ‘niet meer of minder dan 
anders’. Daarbij werd ook opgemerkt dat 
er door instellingen niet structureel wordt 
samengewerkt, maar wel zoveel mogelijk. 
En het ene jaar wordt met de één samen-
gewerkt, het andere jaar met de ander. 
Instellingen weten elkaar wel te vinden. 
Toch is er ook een enkeling die vindt dat 
dit beter had gekund. Er had nóg meer 
samengewerkt kunnen worden in 2016. 
Overigens geeft men wel aan dat er nieuwe 
(inter)nationale contacten zijn ontstaan.

Wat betreft de programmering is men het 
er over eens dat het Jheronimus Boschjaar 
kansen heeft gecreëerd. Kansen die anders 
wellicht niet waren gekomen; zowel 
financieel als artistiek. Financieel omdat 
er middelen waren om te (co)produceren 
en te presenteren. Middelen die er anders 
niet geweest waren. En artistiek omdat 
instellingen door deze financiële middelen 
veel meer mogelijk konden maken. Daar 
wordt door een paar instellingen wel de 
kanttekening bij geplaatst dat de aanloop 
best lastig is geweest. Er lag een plan dat niet 
vanuit de culturele sector zelf is ontstaan. 
‘Daar wilden we iets mee, daar moesten 
we iets mee. Maar wat?’ Het is voor enkele 
instellingen in het begin soms best lastig 
geweest. Vooral om Jheronimus Bosch in 
het ‘hier en nu te trekken’. Het algehele 
gevoel is dat men daar uiteindelijk prima
in geslaagd is.

GEÏNTERVIEWDE

GEÏNTERVIEWDE

Jheronimus Bosch is echt een 
katalysator geweest voor een aantal 
bindingen die we gelegd hebben.  
Met de een is dat intenser dan met de 
ander. Het heeft partijen met elkaar 
in contact gebracht. Het heeft partijen 
voor elkaar geënthousiasmeerd.

En ik denk dat een aantal
instellingen er behoorlijk wat 

contacten aan overgehouden heeft. 
Of ze het gebruiken is aan hen. 

Maar er zijn wel deuren opengegaan.
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3.4 BEWONERS
Ook aan bewoners is een aantal vragen over 
het culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch 
voorgelegd. Hieruit blijkt dat eind 2016 38% 
van de bewoners denkt dat de culturele 
participatie van bewoners dankzij de 
manifestatie is toegenomen. Het is goed 
te zien dat dit cijfer door de jaren heen is 
toegenomen. Bij de eerste meting in 2008 
dacht 17% dat de culturele participatie van 
bewoners zou toenemen door de manifestatie; 
in 2010 en 2015 was dit gestegen tot 
respectievelijk 27% en 36%. 

Bewoners hebben eveneens de vraag gekregen 
of ze vinden dat door de manifestatie het 
culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch verder 
is versterkt. Eind 2016 was twee derde 
het hier (helemaal) mee eens. Dat is een 
mooi resultaat. De verwachtingen waren 
eerder echter nog hoger gespannen. In 2008 
verwachtte 84% dat het culturele klimaat in 
’s-Hertogenbosch door de manifestatie verder 
versterkt zou worden. Dit is in de loop der 
jaren dus iets gedaald.DIGIPANELLID

De Bosch Parade was fantastisch, 
en de projectie op de markt 
vernieuwend en verrassend. Ik heb 
me steeds verbaasd over het aantal 
mensen dat er steeds weer van genoot, 
als ik er later nog eens langs kwam. 
Ook mooi: een ‘rode draad’ in de 
Bossche cultuur. Hierdoor meer 
eenheid en herkenbaarheid. 
Dat versterkte het cultuurbeeld 
wel op een aangename manier.

38%

66%

Door de manifestatie is

Figuur 8. Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen:
‘Door de manifestatie Jheronimus Bosch is…’ Bron: Digipanel over Bosch 500, eindmeting.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De culturele participatie
van bewoners toegenomen

Het culturele klimaat in 
’s-Hertogenbosch verder versterkt
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Bewoners is ook gevraagd welke onderdelen 
wat hen betreft zouden moeten blijven, of 
welke zij graag terug zouden willen zien. 
Hieruit blijkt dat de tentoonstelling ‘Visioenen 
van een genie’ grote indruk heeft gemaakt. 
60 Procent van de bewoners zou graag nog 
een keer een tentoonstelling met werken van 
Bosch in ’s-Hertogenbosch willen hebben. 
En voor een kwart is het antwoord op deze 
vraag ‘misschien’. Verder heeft ook een aantal 
andere onderdelen, zoals de vaartocht, de 
Bosch Parade en de beeldenroute indruk 
gemaakt op de bewoners. Overigens is de 
bewoners niet ‘Een Wonderlijke Klim’ en 
het Jheronimus Bosch Art Center als keuze 
bij deze vraag voorgelegd. De eerste niet 
vanwege de technische (on)mogelijkheden om 
dit onderdeel vaker uit te voeren, de tweede 
omdat het JBAC in de stad aanwezig is en 
blijft. Bewoners noemen echter wel spontaan 
‘Een Wonderlijke Klim’ als onderdeel dat ze 
graag terug willen zien.

DIGIPANELLID

Ik heb dit jaar als erg positief 
ervaren, en eigenlijk zou ik het gevoel 

hebben dat we het ook niet moeten 
afsluiten, maar slechts als begin zien. 

Jeroen Bosch met tentoonstellingen, 
lichtprojecties en beelden in de stad 

heeft een zeer positief effect en 
moeten wat mij betreft blijven.

Figuur 9. Welke onderdelen zouden wat ú betreft moeten blijven of zou u 
de komende jaren graag terug willen zien? Bron: Digipanel over Bosch 500, eindmeting.
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Tentoonstelling

Vaartocht ‘Hemel en Hellevaart’

Bosch Parade

De beeldenroute

Bosch by Night

De wereld van Bosch

Bosch Grand Tour

Bosch Requiem

Onderdelen die moeten blijven of terugkomen
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3.5 CONCLUSIES 
De culturele impact van de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500 is groot geweest. Eén van 
de aansprekende voorbeelden hiervan is het 
Bosch Research en Conservation Project (BRCP). 
Nooit eerder was op deze schaal het werk van 
één kunstenaar in beeld gebracht. Naast alle 
kennis die het opleverde over Bosch en zijn 
werk, zijn er negen schilderijen gerestaureerd, 
zijn er een schilderij en een tekening aan 
Bosch toegeschreven en bleken twee beroemde 
werken van Bosch toch niet door hem 
geschilderd te zijn. Het project heeft medio  
2017 twee prestigieuze prijzen gewonnen.

Eén van de belangrijke drijvers onder de 
manifestatie was netwerkvorming.  
Er ontstonden in de afgelopen jaren ontelbare 
samenwerkingsverbanden op lokaal, 
provinciaal, nationaal en internationaal 
niveau. Vier belangrijke netwerken die van 
groot belang zijn geweest voor het slagen  
van de manifestatie zijn: 
•  Netwerk van Brabantse musea – 

Bosch Grand Tour;
•  Netwerk Efteling en erfgoed –  

Bosch Experience;
•  Internationaal cultureel netwerk –  

Bosch Cities Network;
•  Internationaal kennis netwerk –  

Bosch Research en Conservation Project.

Bewoners zijn positief over de culturele
impact van het Boschjaar. Twee derde vindt dat 
door de manifestatie het culturele klimaat in 
’s-Hertogenbosch verder is versterkt. Daarnaast 

denkt 38% dat door de manifestatie de culturele 
participatie van bewoners is toegenomen.  
Over een aantal onderdelen van de manifestatie 
zijn bewoners erg enthousiast. Deze zouden 
ze willen houden in ’s-Hertogenbosch of terug 
willen zien. Vooral de tentoonstelling ‘Visioenen 
van een genie’ heeft veel indruk gemaakt, maar 
ook de vaartocht, Bosch Parade en beeldenroute 
worden veel gekozen. Ook ‘Een Wonderlijke 
Klim’ wordt (spontaan) veel genoemd.

GEÏNTERVIEWDE

Dat voelde je heel sterk die 
woensdag na carnaval, net de dag 

voor de opening, toen liepen daar al 
die tv-ploegen door de stad, en ze 

stonden nog de laatste dingen van 
carnaval op te ruimen, je voelde… 
iedereen had het erover op straat. 

Ik zag cameraploegen, mensen met 
rolkoffertjes die Frans en Duits en 

onverstaanbare talen spraken. Er ging 
echt een vuurtje door de stad. Dat kunst 

dat mogelijk kan maken. Dat is denk 
ik een ongelooflijk cadeau voor de stad 

en voor de culturele sector. 
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DIGIPANELLID

Het Jheronimus Bosch Art Center (JBAC) bevindt zich 
in de voormalige Sint-Jacobskerk aan het Jeroen 
Boschplein in ’s-Hertogenbosch. Sinds 2007 is hier
een permanente overzichtstentoonstelling over het 
leven en werk van Jheronimus Bosch te bezoeken. 

Het JBAC staat helemaal in het teken van Bosch. De tentoon-
stelling omvat replica’s van alle schilderijen van de schilder. 
Daarnaast staan er in het centrum objecten die geïnspireerd 
zijn op de schilderijen van Bosch. Zo hangen er bijvoorbeeld 
grote vissen die tevens terug te vinden zijn in verschillende 
werken van Bosch. Op het plein voor de kerk staat een 
sculptuur. De kunstenaar heeft zich hiervoor laten 
inspireren door een fontein welke te zien is op één van
de bekendste schilderijen van Bosch: Tuin der lusten. 

Het JBAC is een multifunctioneel centrum. Het biedt niet 
alleen onderdak aan de tentoonstelling over Bosch, maar ook 
een podium voor concerten en optredens, moderne kunst, 
een bibliotheek, auditorium en vergaderzalen. Ook worden er 
lezingen gehouden over Bosch en vinden er (in samenwerking 
met het BRCP) internationale congressen rond Bosch plaats.

JHERONIMUS 
BOSCH ART CENTER

DATUM: 
 2016

AANTAL BEZOEKERS: 
 100.000

Het afgelopen jaar heeft mij het gevoel gegeven dat ’s-Hertogenbosch er 
echt toe doet op cultureel en toeristisch gebied. Vooral de tentoonstelling
in Het Noordbrabants Museum was erg indrukwekkend. De tentoonstelling
in het Jheronimus Bosch Art Center maakte de werken erg toegankelijk.

ONDERDEEL
MANIFESTATIE
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Eén van de geformuleerde doelstellingen richtte zich op de maatschappelijke impact van 
de manifestatie. Het programma moest onderdelen bevatten die gericht waren op het 
bevorderen van sociale cohesie en bewonersparticipatie. Dit vanuit een culturele invalshoek.

Het paneel ‘Visioen van de stad’ moest in de eerste plaats de inwoners van 
’s-Hertogenbosch inspireren. Het had een sterk sociaal-culturele functie en fungeerde 
als bindmiddel tussen inwoner en kunstenaar en tussen inwoner en bezoeker. 
Enkele onderdelen uit dit paneel waren de opening van het jaar, de Bosch Parade, 
de Bosch Experience en het BoschBeest. Door middel van individuele interviews en 
onderzoeken onder bewoners is onderzocht in hoeverre de doelstelling ten aanzien 
van bewonersparticipatie en sociale cohesie gehaald is.

Over wat het begrip sociale cohesie precies inhoudt, is allerminst overeenstemming. 
Er is een grote verscheidenheid aan definities en interpretaties in omloop. 
In deze eindevaluatie is uitgegaan van de volgende driedeling:
 1)  Vertrouwen: hierbij gaat het vooral om het identiteitsgevoel van bewoners  

en gedeelde waarden;
 2)  Inclusie: de mate waarin bewoners de mogelijkheid hebben gehad om mee te doen;
 3)  Participatie: de mate waarin bewoners mee hebben gedaan.

MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT

4.1 VERTROUWEN
Allereerst hebben de bewoners een aantal 
algemene vragen gekregen over hun identiteits-
gevoel bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Voelt men zich er prettig, thuis en/of 
veilig? Hieruit blijkt dat veel bewoners zich 
prettig en thuis voelen in ’s-Hertogenbosch. 
Respectievelijk 94% en 92% van de bewoners 
is het hiermee (helemaal) eens. 

Het percentage bewoners 
dat zich veilig voelt ligt iets 
lager, maar toch is ook hier 
83% van de bewoners het 
(helemaal) eens.

4.
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Figuur 10. Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen: 
‘In ’s-Hertogenbosch voel ik me…’ Bron: Digipanel 2015 en 2016.
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Verder blijkt dat vier op de vijf bewoners er 
trots op is om in ’s-Hertogenbosch te wonen. 
Dit percentage is tussen begin 2015 en eind 
2016 ongeveer gelijk gebleven. De bewoners 
is echter ook gevraagd of hun trots voor 
’s-Hertogenbosch door de manifestatie Bosch 
500 is toegenomen. Begin 2015 was 21% van 
de bewoners het hiermee (helemaal) eens. 
Eind 2016 was dit aandeel 58%. Dit betekent 
dus een flinke toename. Overigens was dit 
ook het beeld dat uit veel interviews en 
onderzoeken naar voren kwam. Het gevoel 
dat veel Bosschenaren trots waren op wat
er in 2016 gepresteerd was. Zoals één van 
de digipanelleden het treffend omschreef: 
“Het heeft mijn gevoel van trots op mijn 
stad vergroot en die was al groot!”

DIGIPANELLID

Bedankt dat er zo’n uitgebreide, 
gevarieerde aandacht aan Jeroen 
Bosch’ 500ste sterfjaar is besteed. 

Dat maakte veel Bosschenaren
nóg trotser op hun stad!!

Figuur 11. Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen. 
Bron: Digipanel 2015 en 2016.
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Ik ben er trots op dat ik
in ’s-Hertogenbosch woon 

Door de manifestatie
Jheronimus Bosch 500 is mijn 

trots voor ’s-Hertogenbosch 
toegenomen

81%

In ’s-Hertogenbosch voel ik me…

83%

58%
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Figuur 12. Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen. 
Bron: Digipanel 2015 en 2016.
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Verder is gedurende de manifestatie 
niet alleen het gevoel van trots op 
’s-Hertogenbosch toegenomen. Maar ook 
het gevoel van betrokkenheid bij zowel het 
culturele leven, als bij de manifestatie Bosch 
500. Begin 2015 voelde iets meer dan de helft 
van de Bosschenaren (53%) zich betrokken 
bij het culturele leven in ’s-Hertogenbosch. 
Eind 2016 was dit 60%. Het gevoel van 
betrokkenheid bij de manifestatie is praktisch 
verdubbeld. Begin 2015 voelde 24% zich 
betrokken; december 2016 was dit 47%. 
Ondanks deze verdubbeling betekent dit 
uiteraard ook dat een deel van de bewoners 
zich níet betrokken voelde bij de manifestatie. 
Hier is echter wel een slag in gemaakt. 
Begin 2015 voelde 38% zich níet betrokken 
bij de manifestatie. Eind 2016 is dit gedaald 
naar 20%. Het blijkt dat het gevoel van DIGIPANELLID

Dat er door zoveel mensen is 
samengewerkt en meegewerkt 

om dit te realiseren, hetgeen
volgens mij de betrokkenheid van

de mensen heeft vergroot!

betrokkenheid groter is bij hoger opgeleiden 
en ouderen. Verder is het opvallend dat 
meer vrouwen zich bij de manifestatie 
betrokken hebben gevoeld dan mannen. 
Er zijn ook verschillen tussen de wijken. 
Vooral bewoners uit Nuland en Vinkel 
voelden zich minder betrokken bij 
de manifestatie dan gemiddeld.

4.2 INCLUSIE
Bij inclusie gaat het erom in hoeverre bewoners 
de mogelijkheid hebben gehad om mee te doen. 
In dit onderzoek is dus onderzocht in hoeverre 
bewoners de mogelijkheid hebben gehad om 
mee te doen aan de manifestatie. Zoals al 
eerder beschreven is de Stichting Bosch 500 in 
2010 begonnen met het presenteren van een 

cultureel programma aan het publiek. 
De manifestatie kende zeven programma 
jaren, met 2016 als het ultieme herdenkings-
jaar. Na enkele jaren werden er echter, 
vooral op dit onderwerp, zorgen geuit. 
Was het programma – zoals dat er toen lag – 
wel voldoende toegankelijk voor iedereen? 

47%
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De Stichting Bosch 500 had drie richtingen 
uitgewerkt om de stad bij het programma 
te betrekken. In de eerste plaats waren 
er projecten opgezet die meerjarig 
liepen en nadrukkelijk een brede 
publieksbetrokkenheid op het oog hadden, 
zoals het Bosch Diner en de Bosch Parade. 
Daarnaast zijn tal van, vooral kleinere, 
projecten van amateurs en van verenigingen 
financieel ondersteund. Ten derde is 
samenwerking gezocht met de professionele 
culturele organisaties. De stichting Bosch 500 
heeft na enkele jaren zelf geconcludeerd dat 
het programma dat een breed publiek op het 
oog had, op onderdelen om heroverweging 
vroeg. Niet alle onderdelen hadden, in 
afweging van de kosten, ook voldoende effect. 
Om de relatie met de stad beter te kunnen 

DIGIPANELLID - 2012

Hou het laagdrempelig...
geen air en kapsones,
maar voor het gewone volk.

vormgeven is er een aantal maatregelen 
genomen om het draagvlak te verbeteren. Zo is 
er een coördinator voor het Visioen van de Stad  
(de stedelijke projecten) aangesteld. Daarnaast 
is er een Bosch 500 Panel ingesteld en boden  
de Bosch 500 Café’s een podium voor de 
projecten aan een voornamelijk Bosch’ publiek.  
En er werden speciale acties ontwikkeld voor 
inwoners, zoals de Bosch 500 Loterij. Hier kon 
men onder andere gratis tickets winnen voor 
de speciale preview van de tentoonstelling.

Ruim driekwart van de bewoners geeft 
eind 2016 aan voldoende mogelijkheden te 
hebben om deel te nemen aan het culturele 
leven in ’s-Hertogenbosch in algemene zin.  
Dit percentage is ten opzichte van 2015 (69%) 
iets gestegen. Wanneer de bewoners specifiek 
gevraagd wordt naar de manifestatie, 
blijkt het aandeel in 2016 ongeveer even 
hoog te zijn. 73 Procent van de bewoners zegt 
voldoende mogelijkheden gehad te hebben 
om deel te nemen aan de evenementen die 
in het kader van Bosch 500 georganiseerd 
werden. Dit aandeel is ten opzichte van 
begin 2015 (58%) behoorlijk gestegen. 
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4.3 PARTICIPATIE
Naast de mogelijkheid om deel te nemen, 
is ook onderzocht in hoeverre bewoners 
daadwerkelijk deelgenomen hebben aan de 
manifestatie. Hiervoor is aan de bewoners 
gevraagd of ze een aantal grote onderdelen 
van de manifestatie kennen en deze 
ook daadwerkelijk bezocht hebben. 
Hieruit blijkt dat de vijf meest bezochte 
onderdelen de tentoonstelling, Bosch by 
Night, Een Wonderlijke Klim, het Jheronimus 
Bosch Art Center en de beeldenroute zijn. 
Ook blijkt dat 82% van de Bosschenaren 
één of meer van deze grotere onderdelen 
daadwerkelijk bezocht heeft. 

Tien procent gaf aan het (helemaal) oneens 
te zijn met deze stelling. Zij gaven hiervoor 
vooral financiën als reden “De prijzen, het is 
echt veel te duur, behalve de evenementen 
die gratis zijn. Dat zijn er niet zoveel” en 
communicatie “sommige evenementen waren 
mij niet bekend, mogelijk had de Bosschenaar 
hierover geïnformeerd kunnen worden 
met een Jeroen Bosch krantje?” Ook gaven 
enkele respondenten aan fysiek beperkt te 
zijn waardoor ze niet aan alles mee konden 
doen “Nou ik zit in een rolstoel en dat wordt 
toch heel moeilijk” en noemden enkelen hier 
de snelle kaartverkoop: “Ik heb meermalen 
kaartjes voor de dakgoottocht op de St.-Jan en 
voor de schilderwerken in Het Noordbrabants 
Museum proberen te bemachtigen, soms al 
weken van tevoren. Beide zijn niet gelukt, 
hetgeen ik zeer betreur.”

DIGIPANELLID

DIGIPANELLID

Als medewerker van
de Wonderlijke Klim heb ik 

het enthousiasme en de grote 
belangstelling van de vele 

toeristen ervaren. Het werkte 
aanstekelijk om ook zoveel 

mogelijk alles te ervaren rondom 
Jheronimus Bosch.

Publiciteit rond de wijze van 
deelname aan bepaalde onderdelen 
van het programma. Tegen de tijd dat 
je er achter kwam dat er bepaalde 
lezingen werden gehouden waren 
die al volgeboekt, vaak door steeds 
dezelfde mensen.

Figuur 13. Aandeel bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen. 
Bron: Digipanel 2015 en 2016.
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4.4 CONCLUSIES
De maatschappelijke impact van de mani-
festatie was vooral gericht op het bevorderen 
van sociale cohesie en bewonersparticipatie. 
In deze eindevaluatie is sociale cohesie 
onderverdeeld in drie onderdelen: 
vertrouwen, inclusie en participatie.

Allereerst blijkt het vertrouwen van de 
bewoners in de stad goed te zijn. Veel 
bewoners voelen zich prettig (94%) en thuis 
(92%) in ’s-Hertogenbosch. Het aandeel 
bewoners dat zich veilig voelt, ligt met 83% 
iets lager. Verder is eveneens vier op de vijf 
bewoners er trots op om in ’s-Hertogenbosch 
te wonen. Het is mooi om te zien dat 58% 
van de bewoners zegt dat hun trots voor 
’s-Hertogenbosch door de manifestatie is 
toegenomen. Dit was ook het gevoel dat 
betrokkenen bij de manifestatie hadden en 
wat men voelde in de stad: het gevoel van 
trots bij de bewoners. Verder is gedurende
de manifestatie ook het gevoel van 
betrokkenheid toegenomen. Zowel bij het 
culturele leven, als bij de manifestatie. 
De laatste toename was het best zichtbaar. 
Begin 2015 voelde een kwart van de bewoners 
zich betrokken bij de manifestatie; eind 2016 
was dit gestegen naar 47%. Dit betekent 

overigens wel dat een deel van de bewoners 
zich níet betrokken voelde. Dit gold voor één 
op de vijf bewoners.

Bij inclusie is onderzocht in hoeverre 
bewoners de mogelijkheid hebben gehad 
om deel te nemen aan de evenementen. 
Vanuit de stichting Bosch 500 waren er 
programmaonderdelen ontwikkeld om de 
manifestatie toegankelijk te maken voor 
zoveel mogelijk inwoners. Eind 2016 zegt 
bijna driekwart van de bewoners voldoende 
mogelijkheden gehad te hebben om deel 
te nemen aan de evenementen die in het 
kader van Bosch 500 georganiseerd werden. 
Dit aandeel is ten opzichte van begin 2015 
(58%) behoorlijk gestegen. Tien procent gaf 
aan onvoldoende mogelijkheden gehad te 
hebben. Zij gaven hiervoor vooral als reden 
hun financiële situatie, de communicatie 
rondom evenementen, hun fysieke 
beperkingen of de snelle kaartverkoop 
van sommige evenementen.

De bewonersparticipatie is vrij hoog geweest. 
Veel bewoners (82%) hebben in 2016 één of 
meer van de tien grotere onderdelen van de 
manifestatie daadwerkelijk bezocht. 
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FACEBOOK

Met de Bosch Parade trok er sinds 2010 jaarlijks een 
hedendaagse stoet van kunstzinnige creaties over de 
Bossche wateren.

Professionele makers, zoals beeldende kunstenaars, 
vormgevers, componisten, regisseurs en choreografen, 
haalden hun inspiratie uit het werk en gedachtegoed van 
Jheronimus Bosch en vertaalden dat naar hun eigen idee.
De creaties die daaruit ontstonden werden in samenwerking 
met amateurkunstbeoefenaars, (sport)verenigingen 
en vrijwilligers gerealiseerd. Het publiek kon de varende 
optocht vanaf de oevers van het water bekijken. 

BOSCH
PARADE

DATUM: 
 16, 18 EN 19 JUNI 2016

AANTAL BEZOEKERS: 
25.000 (SCHATTING)

Bosch Parade 2016… Mooi… 
Kunst die voorbij glijdt op de 

stroming van de Dommel.

ONDERDEEL
MANIFESTATIE
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PROFILERING5.
Een andere doelstelling uit het raadsbesluit in 2009 richtte zich op de kansen voor 
de profilering van de stad. Jheronimus Bosch en de inspirerende en fascinerende 
thematiek van zijn werk zouden interessante bouwstenen voor deze profilering 
bieden. In het bijzonder waren er kansen voor internationale profilering en 
kwaliteitsprofilering.

Ook werd er van te voren verwacht dat de kansen voor een structurele verbinding 
tussen Jheronimus Bosch en zijn stad groot waren. Daarbij moest niet zozeer 
gedacht worden aan een één-op-één-vertaling als ‘stad van Jheronimus Bosch’. 
Door middel van interviews en (inter)nationale onderzoeken is gekeken in hoeverre 
de doelstellingen ten aanzien van profilering gehaald zijn. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen de manifestatie, de verbinding tussen Jheronimus Bosch en 
’s-Hertogenbosch en als derde naar de profilering van de stad. 

5.1 MANIFESTATIE 
 JHERONIMUS BOSCH  
 500

(INTER)NATIONAAL
De tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ 
heeft internationaal veel aandacht getrokken. 
Vanuit 81 landen werden er online tickets 
verkocht. De meeste buitenlandse gasten 
kwamen uit de ons omringende landen: België 
(31%), Duitsland (21%), Groot-Brittannië (17%) 
en Frankrijk (11%). Ook voor andere onderdelen 
uit de manifestatie was interesse uit het 
buitenland. Uit internationaal onderzoek6 
onder Belgen, Duitsers en Britten blijkt dat 
van de Britten die ’s-Hertogenbosch van naam 
kennen, 19% van de manifestatie Jheronimus 
Bosch 500 heeft gehoord. Onder de Londenaren 
lag de bekendheid zelfs net onder de 50%.  
In België en Duitsland ligt de bekendheid  
iets lager, respectievelijk 15% en 13%. 

Onder Nederlanders is de bekendheid met 
de manifestatie in de loop van 2016 flink 
toegenomen. In januari 2016 was ruim 
80% nog niet bekend met de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500. Na afloop wist meer 
dan de helft van de Nederlanders dat er 
een manifestatie in ’s-Hertogenbosch is 
geweest. De bekendheid neemt toe naarmate 
de leeftijd stijgt. Zo wist eind 2016 30% van 
de 18-24 jarigen dat er een manifestatie 
Jheronimus Bosch 500 in ’s-Hertogenbosch 
was; bij de 65-plussers is dit toegenomen 
tot 71%. 

6 Rapport City Monitor 2016: Den Bosch.  
 NBTC Holland Marketing.
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52% 46%

Figuur 14. Bent u bekend met de manifestatie Bosch 500 in ’s-Hertogenbosch (begin 2016)? / 
Weet u dat er in 2016 een manifestatie Bosch 500 in ’s-Hertogenbosch was (eind 2016)? 
Bron: NBTC NIPO.
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Weet niet

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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16% 83%

Bij de eerste meting (begin 2016) bleken 
vooral dagbladen / kranten (48%) en televisie 
(43%) voor de grootste bekendheid van de 
manifestatie onder Nederlanders te zorgen. 
Eind 2016 waren dit ook weer de belangrijkste 
media, maar blijkt vooral de impact van 
de televisie aanmerkelijk groter dan die 
van dagbladen. Zeventig procent van de 
Nederlanders gaf aan via televisie bekend 

te zijn geraakt met de manifestatie; 41% 
gaf aan dat dit via dagbladen / kranten was. 
In 2016 is ook internet een grotere rol 
gaan spelen. Eind 2016 gaf bijna een kwart 
aan (ook) via internet van de manifestatie 
gehoord te hebben. Verder droegen de 
radio en ‘vrienden, familie en kennissen’ 
ook behoorlijk bij aan de bekendheid van 
de manifestatie.

Figuur 15. Hoe wist u van het bestaan van de manifestatie Bosch 500? Bron: NBTC NIPO.
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Uit een vergelijking van de drie Nederlandse 
schilders Rembrandt van Rijn, Vincent van 
Gogh en Jheronimus Bosch, is te zien dat 
de eerste twee schilders over het algemeen 
wereldwijd meer gezocht worden dan Bosch. 

Figuur 16. De populariteit van de zoektermen Rembrandt van Rijn, 
Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch per week in 2016; wereldwijd. 
Bron: Google trends.
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Vincent van Gogh

Jheronimus Bosch

Uitgezonderd week 6 en 7 (7 februari – 
20 februari) van 2016. Dit waren de 
eerste twee weken van de tentoon-
stelling ‘Visioenen van een genie’ in 
Het Noordbrabants Museum.
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LOKAAL
De inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch 
is de afgelopen jaren een aantal keer gevraagd 
naar hun bekendheid met de manifestatie. 
Hieruit blijkt dat bij de eerste twee metingen 
(in 2012 en 2015) ongeveer twee derde van de 
bewoners bekend was met de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500. Dit is flink toegenomen 
naar 96% eind 2016. De bewoners die níet 
wisten dat er een manifestatie was, zijn 
redelijk gelijk verdeeld over de verschillende 
Bossche wijken. Alleen in Nuland en Noord 
wisten naar verhouding iets minder inwoners 
dat er een manifestatie was. 

Uit ander onderzoek7 blijkt dat, om te 
weten te komen waar culturele activiteiten 
plaatsvinden, Bosschenaren het meest gebruik 
maken van de gratis huis-aan-huisbladen, 
‘familie, vrienden en kennissen’ en dagbladen / 
kranten. De informatie die men inwint via 
sociale media neemt de laatste jaren toe, 
evenals de informatie via landelijke televisie. 

Overigens zijn er zowel door een aantal 
geïnterviewden, als door een aantal bewoners 
opmerkingen gemaakt over de teneur van de 
berichtgeving in de lokale media. In de aanloop 
naar 2016 was die niet altijd even positief. 
Vooral het Brabants Dagblad wordt in deze 
context een aantal keer met name genoemd. 

Figuur 17. Bent u bekend met de manifestatie Jheronimus Bosch 500 in ’s-Hertogenbosch? / 
Weet u dat er in 2016 een manifestatie Jheronimus Bosch 500 in ’s-Hertogenbosch was?(2016). 
Bron: Digipanel 2012, 2015 en 2016.
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DIGIPANELLID

Ik kan me herinneren dat in de
 berichtgeving die mij in de aanloop

 voor het jaar bereikte vaak negatieve 
zaken stonden. Zoals ‘het is alleen 

voor de elite’ en ‘het kost veel’ 
en dat ik er toen niet veel van mee 

kreeg wat er stond te gebeuren. 
Dat was jammer want alles 

was juist zo perfect geregeld.
De negatievelingen hadden meer 

de overhand. Hoe dit had kunnen 
worden voorkomen weet ik niet.

7 Monitor cultuurparticipatie 2016. 
 Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Bekend met manifestatie Bosch 500
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DIGIPANELLID

De gigantische belangstelling 
voor de werken van Jeroen Bosch. 
Om al die verschillende nationaliteiten 
te ontdekken in ’s-Hertogenbosch 
dankzij Jeroen Bosch was erg 
indrukwekkend en mooi!

5.2 VERBINDING 
 JHERONIMUS  
 BOSCH EN  
 ’S-HERTOGENBOSCH

(INTER)NATIONAAL
De verbinding tussen Jheronimus Bosch en 
de stad ’s-Hertogenbosch is op verschillende 
manieren onderzocht. Allereerst is in het 
eerder genoemde internationale onderzoek 
aan Belgen, Duitsers en Britten die aangeven 
’s-Hertogenbosch te kennen, gevraagd in 
hoeverre zij ’s-Hertogenbosch als ‘stad van 
Jheronimus Bosch’ zien. Van de Belgen vindt 
52% dit helemaal of enigszins passen, van de 
Duitsers 70% en van de Britten 65%. 

Daarnaast hebben bezoekers aan onze stad 
de stelling voorgelegd gekregen: ‘De schilder 
Jheronimus Bosch is een boegbeeld voor 
’s-Hertogenbosch’. Hiermee blijkt 89% van de 
buitenlandse bezoekers het (helemaal) eens 
te zijn. Ook van de Nederlandse bezoekers 
(van buiten ’s-Hertogenbosch) is 89% het 
hiermee (helemaal) eens. Dezelfde bezoekers 
is ook gevraagd of zij de schilder Jheronimus 
Bosch een schilder van wereldformaat vinden. 
Bijna alle (98%) buitenlandse bezoekers zijn 
het hiermee (helemaal) eens. Hetzelfde geldt 
voor 91% van de Nederlandse bezoekers. 
Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst 
worden dat deze bezoekers vooral vanwege 
de manifestatie naar ’s-Hertogenbosch waren 
gekomen. Ook Het Noordbrabants Museum 
heeft de stelling over Jheronimus Bosch als 
boegbeeld voor ’s-Hertogenbosch aan hun 
bezoekers voorgelegd. Hier kwam eveneens 
een hoog percentage uit: 85% was het 
(helemaal) eens met deze stelling. 

Figuur 18. Aandeel buitenlandse en Nederlandse bezoekers aan ’s-Hertogenbosch
dat het (helemaal) eens is met de volgende stellingen. Bron: Onderzoek bezoekers 
’s-Hertogenbosch.
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Uit landelijk onderzoek onder Nederlanders, 
blijkt het aandeel dat vindt dat de schilder 
Jheronimus Bosch een boegbeeld is voor 
’s-Hertogenbosch lager te liggen. Begin 2016 is 
24% van de Nederlanders het (helemaal) eens 
met deze stelling. Eind 2016 is dit gestegen 
naar 38%. Tijdens de activiteiten in 2016 is 
dit aandeel dus flink toegenomen. Daarnaast 
blijkt dat van de Nederlanders die bekend 
waren met de manifestatie, 59% vindt dat 
Jheronimus Bosch een boegbeeld is voor 
’s-Hertogenbosch. 

LOKAAL
In 2008 vond 83% van de inwoners van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch dat de schilder 
Jheronimus Bosch een boegbeeld is voor 
’s-Hertogenbosch. Naarmate 2016 naderde, 
bleek dit aandeel te dalen. Eind 2016 is 

wederom 83% het (helemaal) eens met deze 
stelling. Bewoners uit Nuland, Vinkel en 
Empel zijn het minder vaak (helemaal) eens 
met deze stelling.

Bij de eerste meting – in 2008 – verwachtte 
82% van de inwoners van de gemeente 
’s-Hertogenbosch dat er door de manifestatie 
een blijvende verbinding zou ontstaan tussen 
de stad ’s-Hertogenbosch en Jheronimus 
Bosch. Ook bij deze stelling is te zien dat het 
aandeel daalde naarmate de manifestatie 
dichterbij kwam. Eind 2016 is er echter weer 
sprake van een flinke stijging ten opzichte 
van 2015. Bijna vier op de vijf Bosschenaren 
verwacht dat er een blijvende verbinding 
is ontstaan tussen de stad en de schilder. 
Wederom blijkt dit aandeel lager te liggen in 
Nuland en Vinkel. Ook in de Groote Wielen ligt 
dit aandeel met 73% lager dan gemiddeld. 

Figuur 19. De schilder Jheronimus Bosch is een boegbeeld voor ’s-Hertogenbosch.  
Bron: Digipanel 2008 – 2016.

(Helemaal) mee eens

Niet mee eens / 
niet mee oneens

(Helemaal) mee oneens

Weet niet / geen mening

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2010

2012

2015

2016

11%

15%

16%

12%

12%

Jheronimus Bosch boegbeeld ’s-Hertogenbosch

83%

82%

77%

76%

83%

52  |  Eindevaluatie manifestatie Jheronimus Bosch 500



DIGIPANELLID

Ik vind het heel knap dat de gemeente 
’s-Hertogenbosch de verbinding met 
Jeroen Bosch écht tot leven heeft weten 
te wekken. We wisten allemaal wel dat 
Jeroen Bosch hier vandaan kwam, maar 
nu weten we ineens veel meer over hem. 
Dankzij de manifestatie Jheronimus 
Bosch 500. Verder heeft de plaatselijke 
middenstand goed samengewerkt met 
de gemeente en het thema ook omarmd. 
Dit jaar kon je in Den Bosch niet om Jeroen 
Bosch heen, dat is heel knap gedaan. 
Lijkt me voor bezoekers van buiten de
stad ook extra aantrekkelijk. Wat mij 
betreft blijven we ‘Jeroen Bosch-stad’.

Figuur 20. Door de manifestatie Jheronimus Bosch zal / is ‘Er een blijvende verbinding 
ontstaan tussen de stad ’s-Hertogenbosch en Jheronimus Bosch.’ Bron: Digipanel 2008 – 2016.
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5.3 DE STAD 
 ’S-HERTOGENBOSCH

(INTER)NATIONAAL
Uit internationaal onderzoek8 onder Belgen, 
Duitsers en Britten blijkt dat de spontane 
bekendheid van ’s-Hertogenbosch van land 
tot land behoorlijk verschilt. In België staat 
’s-Hertogenbosch op de 13e plek van spontaan 
genoemde Nederlandse steden. De stad 
wordt door 5% van de Belgen genoemd. Dit 
was in 2014 slechts 3% (17e plek). Verder zijn 
de Vlamingen (9%) beduidend bekender met 
’s-Hertogenbosch dan de rest van België. Door 
Duitsers wordt ’s-Hertogenbosch veel minder 
vaak genoemd. Op de lijst van spontaan 
meest genoemde Nederlandse steden staat 
’s-Hertogenbosch op een 32e plek (in 2014 nog 
25e). Bij de Britten is ’s-Hertogenbosch iets 
bekender: bij hen staat ’s-Hertogenbosch in 
2016 op de 17e plek (in 2014 22e). 

8 Rapport City Monitor 2016: Den Bosch.
 NBTC Holland Marketing.

Figuur 21. Bent u van plan om de stad ’s-Hertogenbosch in 2017 te bezoeken? / 
De komende jaren worden er in ’s-Hertogenbosch nieuwe activiteiten en evenementen 
georganiseerd rondom de schilder Jheronimus Bosch. Zou dit voor u een reden zijn 
om ’s-Hertogenbosch te bezoeken? Bron: NBTC NIPO Research.
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Uit het onderzoek onder Nederlanders, 
blijkt dat in 2016 maar liefst één op de 
vijf Nederlanders (van 18 jaar of ouder) 
’s-Hertogenbosch bezocht heeft. Uiteraard 
hebben ze dit niet allemaal vanwege de 
activiteiten rondom Jheronimus Bosch gedaan. 
Dit panel heeft ook de vraag gekregen of ze 
van plan zijn om ’s-Hertogenbosch in 2017 te 
gaan bezoeken. Zestien procent is dit zeker 
of waarschijnlijk van plan. Een veel groter 
percentage (36%) gaat dit ‘misschien’ doen. 
Op de vraag ‘De komende jaren worden er 
in ’s-Hertogenbosch nieuwe activiteiten 
en evenementen georganiseerd rondom de 
schilder Jheronimus Bosch. Zou dit voor u een 
reden zijn om ’s-Hertogenbosch te bezoeken?’ 
antwoordde iets minder dan één op de tien 
Nederlanders ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’.  
Ruim een kwart gaf aan ’s-Hertogenbosch  
dan ‘misschien’ te bezoeken.
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Figuur 22 Wilt u de stad ’s-Hertogenbosch beoordelen op een aantal kenmerken? 
Aandeel Nederlanders dat het (helemaal) eens is met de stellingen. Bron: NBTC NIPO Research.
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Na afloop van de manifestatie Jheronimus 
Bosch 500 vinden meer Nederlanders dat 
’s-Hertogenbosch veel biedt op het gebied van 
kunst, cultuur, architectuur en design dan 
begin 2016. En het blijkt dat Nederlanders 
die ’s-Hertogenbosch in 2016 daadwerkelijk 
bezocht hebben, op alle stellingen 
aanmerkelijker hoger oordelen. Zo vindt 
72% van de bezoekers ’s-Hertogenbosch een 
verrassende stad (niet-bezoekers 36%) en vindt 
71% dat ’s-Hertogenbosch veel biedt op het 
gebied van kunst en cultuur (niet-bezoekers 
36%). Ook zegt 81% dat ’s-Hertogenbosch 
veel mogelijkheden biedt om te winkelen / 
funshoppen.

Verder staat in de meest recente top 50 van 
sterkste Brabantse cultuurmerken de Sint-Jan 
op de vierde plaats. De top 3 wordt gevormd 
door 1) Pathé, 2) Nationaal monument Kamp 
Vught en 3) 013. Het Noordbrabants Museum 
staat op de 15e plaats en is de sterkste stijger. 
Het Jheronimus Bosch Art Center is de 
hoogste Bossche nieuwkomer en staat op
de 31e plaats. Deze 50 cultuurmerken zijn 
zelf door bewoners uit de provincie Noord-
Brabant genoemd.9

9  4e Strategische analyse van het merk 
’s-Hertogenbosch, 2017. Beerda.

’s-Hertogenbosch
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LOKAAL
Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
denken dat door de manifestatie het imago 
van ’s-Hertogenbosch is verbeterd. In 2008 
verwachtte twee derde dat dit zou gebeuren. 

Dit daalde in de aanloop naar de manifestatie 
naar 54% in 2015. Eind 2016 denkt 78% dat het 
imago van ’s-Hertogenbosch is verbeterd. 

Figuur 23. Door de manifestatie Jheronimus Bosch zal / is ‘Het imago van
’s-Hertogenbosch worden verbeterd.’ Bron: Digipanel 2008 – 2016.
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5.4 PRIJZEN
Het grote succes van de manifestatie en 
de tentoonstelling is (inter)nationaal niet 
onopgemerkt gebleven. Het heeft een aantal 
mooie prijzen opgeleverd. Deze prijzen zijn 
zowel voor (onderdelen van) de manifestatie, 
als voor personen uitgereikt. Medio 2017 
gaat het om de volgende prijzen:
•  De Global Fina Art Awards 2016;
•  De titel EuroNederlander van het  

Jaar 2015/2016;
•  Apollo Award ‘Exhibition of het Year 2016’;
•  Publieksevenement van het jaar 2016;
•  De Nederlandse Dataprijs 2016;

•  De Gouden Giraffe 2016;
•  De Netwerk Citymarketing Award 2016 – 

juryprijs;
•  De Netwerk Citymarketing Award 2016 – 

publieksprijs;
•  De Brabantse communicatieprijs BONK 2016;
•  Citymarketing Personality of the Year 2016;
•  Europa Nostra Award 2017;
•  Europa Nostra Award 2017 - publieksprijs.

25%

25%

28%

15%

67%

62%

54%

78%

Imago ’s-Hertogenbosch verbeterd
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5.5 CONCLUSIES
De tentoonstelling ‘Visioenen van een 
genie’ in Het Noordbrabants Museum heeft 
internationaal veel aandacht getrokken. Vanuit 
81 landen werden er online tickets verkocht. 
De meeste buitenlandse gasten kwamen uit de 
ons omringende landen. Het blijkt dat van de 
Britten die ’s-Hertogenbosch van naam kennen, 
19% van de manifestatie Jheronimus Bosch 
500 heeft gehoord. Onder de Londenaren 
lag de bekendheid zelfs net onder de 50%. 
In België en Duitsland ligt de bekendheid
iets lager, respectievelijk 15% en 13%. 

Onder Nederlanders is de bekendheid met 
de manifestatie in de loop van 2016 flink 
toegenomen. Na afloop wist meer dan de helft 
van de Nederlanders dat er een manifestatie in 
’s-Hertogenbosch is geweest. Vooral televisie, 
maar ook dagbladen en kranten hebben in 
deze toenemende bekendheid een grote rol 
gespeeld. De bekendheid neemt overigens  
toe naarmate de leeftijd stijgt. 

Aan de hand van de stelling ‘De schilder 
Jheronimus Bosch is een boegbeeld voor 
’s-Hertogenbosch’, is de verbinding tussen 
Jheronimus Bosch en de stad onderzocht. 
89 Procent van de Nederlandse en de 
buitenlandse bezoekers vindt de schilder 
een boegbeeld voor de stad. Kanttekening 
daarbij is dat deze bezoekers vooral voor de 
manifestatie naar onze stad zijn gekomen. 
Het is echter wel duidelijk dat men – naarmate 
men bekender raakte met de manifestatie – 
positiever antwoordde. Begin 2016 vond 24% 
van de Nederlanders de schilder een boegbeeld 
voor ’s-Hertogenbosch. Eind 2016 was dit 38%. 
Bij de Nederlanders die bekend waren met  
de manifestatie was dit 59%. Van de inwoners 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt 83% 
de schilder een boegbeeld voor de stad.  
Ook zegt 78% dat er een blijvende verbinding 
is ontstaan tussen Jheronimus Bosch en
hun stad ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch heeft zichzelf onder 
bezoekers goed geprofileerd. Na afloop van 
de manifestatie vinden meer Nederlanders 
dat ’s-Hertogenbosch veel biedt op het gebied 
van kunst, cultuur, architectuur en design 
dan begin 2016. En het blijkt dat Nederlanders 
die ’s-Hertogenbosch in 2016 daadwerkelijk 
bezocht hebben, op alle stellingen aan-
merkelijker hoger oordelen. In hoofdstuk 2 
was ook al te lezen dat bezoekers de stad 
erg hoge rapportcijfers gaven. Ook bewoners 
bevestigen dit. Bijna vier op de vijf bewoners 
denkt dat door de manifestatie het imago 
van ’s-Hertogenbosch is verbeterd. 

Het is overigens de vraag of ’s-Hertogenbosch 
haar naamsbekendheid in het buitenland sterk 
vergroot heeft. In België en Groot-Brittannië 
lijkt de bekendheid iets toegenomen te zijn.
Op de lijst van spontaan genoemde Nederlandse 
steden staat ’s-Hertogenbosch in België op de 
13e plek en in Groot-Brittannië 17e. In beide 
landen een lichte stijging ten opzichte van 2014. 
Door Duitsers wordt ’s-Hertogenbosch veel 
minder vaak genoemd. Hier staat ’s-Hertogen-
bosch op een 32e plek (in 2014 nog 25e). 

Aan de vele (inter)nationale prijzen kan 
dit niet liggen. Het grote succes van de 
manifestatie en de tentoonstelling is niet 
onopgemerkt gebleven. De prijzen zijn zowel 
voor (onderdelen van) de manifestatie, 
als voor personen uitgereikt. 
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 -  

BOSCH
GRAND TOUR

DATUM: 
 DECEMBER 2015 TOT EN 

MET FEBRUARI 2017

AANTAL BEZOEKERS: 
400.000

Onder de naam Bosch Grand Tour presenteerden 
zeven vooraanstaande Brabantse musea in 2016 een 
hedendaags tentoonstellingsprogramma, geïnspireerd 
op Bosch en zijn thematiek. Dit was de eerste keer 
dat de grote Brabantse musea een gezamenlijke focus 
zochten voor hun programmering. Het programma 
bestond uit 13 tentoonstellingen.

• MOTI Museum of the Image in Breda
 - Nieuwe Lusten - 2 april t/m 31 december 2016
• Van Abbemuseum in Eindhoven
  -  ‘De jaren ‘80. Begin van het nu?’
  16 april t/m 25 september 2016
• Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch
 -  Jan Fabre: Tribute tot Hieronymus Bosch in Congo  

11 juni t/m 18 september 2016
 -  Van Eyck, Breughel, Jordaens: Meesterwerken
  uit Roemenië - 18 juni t/m 9 oktober 2016
 -  De terugkeer van de olifant  

29 oktober 2016 t/m 29 januari 2017
 -  De Zeven Hoofdzonden: Gurt Swanenberg en Pieter 

Bruegel - 29 oktober 2016 t/m 29 januari 2017
• Stedelijk Museum in ’s-Hertogenbosch
 -  The Fish Pond Song - 19 december 2015 t/m 5 juni 2016 
 -  Nacho Carbonell - 18 juni t/m 11 september 2016
 -  Fernando Sánchez Castillo - 18 juni t/m 11 september 2016
 -  Heaven, hell & earth - 24 september t/m 5 februari 2017
• De Pont museum in Tilburg
 -  Atelier van Lieshout: SlaveCity - 11 juni t/m 2 oktober 2016
• Natuurmuseum Brabant in Tilburg
 -  De dieren van Jeroen Bosch - 1 april t/m 3 juli 2016
• Het Textielmuseum in Tilburg
 -  Making of ‘De terugkeer van de olifant’ 

1 april 2016 – 30 september 2017 

ONDERDEEL
MANIFESTATIE
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De meerjaren manifestatie rond Jheronimus Bosch zou de stad geen windeieren 
leggen. De verwachting was dat het de stad vooruit zou brengen in economische zin.

Op basis van de verschillende onderzoeken wordt er een schatting gemaakt van de 
economische impact van de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’ en de andere 
onderdelen van de manifestatie. Daarnaast worden er omzetcijfers gepresenteerd van 
de horeca en detailhandel en over het aantal hotelovernachtingen.

ECONOMISCHE
IMPACT

6.1 BEZOEKERS

UITGAVE IN ’S-HERTOGENBOSCH
De uitgave in ’s-Hertogenbosch is berekend 
op basis van twee onderdelen: de bestedingen 
door bezoekers aan de tentoonstelling en de 
bestedingen door bezoekers aan de andere 
evenementen van de manifestatie.

Het is bekend dat er voor de tentoonstelling 
421.700 kaartjes zijn verkocht. Een groot  
deel (380.000) is via e-ticketing verkocht;  
de overige 41.700 kaartjes zijn verkocht aan 
de kassa. Ervan uitgaande dat de verdeling 
van deze kaartjes ongeveer gelijk is aan 
die van de e-ticketing, betekent dit de 
volgende verdeling:
• ’s-Hertogenbosch: 25.300 kaartjes;
• (overig) Nederland: 290.975 kaartjes;
• Buitenland: 105.425 kaartjes.

Bezoekers aan de tentoonstelling is gevraagd 
wat ze in de stad uitgegeven hebben. Hieruit 
blijkt dat Nederlanders (niet Bosschenaren) 
gedurende de tentoonstelling gemiddeld 

6.

€64 hebben uitgegeven aan winkelen, eten 
en drinken, overnachtingen, entreekosten 
en vervoerskosten in de stad. Buitenlandse 
bezoekers hebben hier gemiddeld €137 aan 
uitgegeven. Dit betekent dat er door bezoekers 
aan de tentoonstelling in ’s-Hertogenbosch 
naar schatting €33,1 miljoen is uitgegeven.

Het onderzoek onder bezoekers aan de stad 
geeft aan dat 21% van de bezoekers aan 
de Bosch-tentoonstelling op dezelfde dag 
ook andere elementen van de manifestatie 
bezocht. Na de tentoonstelling was dit 
combinatiebezoek veel hoger (79%). Bezoekers 
uit Nederland en het buitenland hebben 
echter een andere combinatiefactor:
•  Tijdens de tentoonstelling combineerde 

16% van de Nederlandse bezoekers  
hun bezoek aan de tentoonstelling met  
een bezoek aan een ander evenement  
uit de manifestatie. Terwijl 35% van  
de buitenlandse bezoekers dit deed.
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•  Na de tentoonstelling maakte 82% 
van de Nederlandse bezoekers een 
combinatiebezoek. Van de buitenlandse 
bezoekers was dit 72%.

Hieruit blijkt dat tijdens de tentoonstelling 
buitenlandse bezoekers veel meer geneigd 
waren tot een combinatiebezoek dan 
binnenlandse bezoekers. Dit verschil 
verdween na de tentoonstelling. 

In totaal zijn er in ’s-Hertogenbosch 818.000 
bezoeken gebracht aan andere elementen 
dan de tentoonstelling. Berekend is dat  

naar schatting 618.000 van deze bezoeken 
door Nederlanders zijn gemaakt; 80.000 door 
buitenlanders. Uit het bezoekers-onderzoek is 
bekend dat Nederlanders na de tentoonstelling 
gemiddeld €46 per persoon uitgaven, 
buitenlanders €75. Rekening houdend met 
een correctiefactor voor combinatiebezoek, 
hebben Nederlanders daarmee €15,6 miljoen 
uitgegeven aan de andere onderdelen (dan 
de tentoonstelling), buitenlanders €3,5 
miljoen. Dit betekent dat de totale uitgave 
in ’s-Hertogenbosch in 2016 vanwege de 
manifestatie €52,210 miljoen was.

Bezoekers Bezoeken
Correctiefactor
combinatiebezoek

Besteding
per persoon Totaal

’s-Hertogenbosch 120.000

Nederland 618.000 0,55 €46 €15,6 miljoen

Buitenland 80.000 0,58 €75 €3,5 miljoen

Totaal 818.000 €19,1 miljoen

Figuur 24. Uitgave in ’s-Hertogenbosch in 2016, voor de andere onderdelen (dan de tentoonstelling). 
Bron: Beschouwing effecten Bosch 500 in 2016.
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Bezoeken
Besteding
per persoon

Correctie
combinatiebezoek

Totaal

Tentoonstelling

Nederland 290.975 €110 €32,0 miljoen

Buitenland 105.425 €505 €53,2 miljoen

Andere evenementen

Nederland 733.440 €110 0,55 €44,4 miljoen

Buitenland 80.000 €505 0,58 €23,4 miljoen

Totaal €153,1 miljoen

UITGAVE IN NEDERLAND
Op een vergelijkbare manier zijn de uitgaven 
in Nederland (door zowel Nederlanders als 
buitenlanders) berekend. Dit zijn de uitgaven 
die niet alleen in ’s-Hertogenbosch zijn gedaan, 
maar ook daarbuiten. Dus bijvoorbeeld reiskosten 
en overnachtingen buiten ’s-Hertogenbosch. 
Daarbij is bij de andere evenementen ook het 

10  €33,1 miljoen door bezoekers aan de tentoonstelling en €19,1 miljoen door bezoekers aan andere elementen 
van de manifestatie.

11 Bron: NBTC Internationale knipseldienst.
12 Beschouwing effecten Bosch 500 in 2016. 

aantal bezoeken aan de Bosch Grand Tour 
meegerekend. De besteding per persoon is 
gebaseerd op uitkomsten van de van Gogh 
tentoonstelling in 2015. De totale uitgave 
in Nederland in 2016 door bezoekers aan 
de manifestatie Jheronimus Bosch 500 is 
daarmee naar schatting €153,1 miljoen.

6.2 MEDIAWAARDE
Ramingen uit 2015 geven aan dat de 
manifestatie Jheronimus Bosch 500 als 
geheel €10 - €15 miljoen aan mediawaarde 
op zou kunnen leveren. Uiteindelijk blijkt 
deze raming ruimschoots overtroffen te zijn. 
De uiteindelijke nationale en internationale 
mediawaarde voor de manifestatie is 
namelijk €47,2 miljoen11:
•  Nationale mediawaarde €27,6 miljoen
• Internationale mediawaarde €19,6 miljoen
 Totaal   €47,2 miljoen

Hiermee overtreft de manifestatie alle 
eerdere grote nationale culturele 
manifestaties. Tot op heden was het  
nationale record €19 miljoen aan  

nationale en internationale mediawaarde. 
Dit was voor het Rembrandtjaar in 2006. 
De mediawaarde voor de manifestatie 
Jheronimus Bosch 500 ligt meer dan twee 
keer zo hoog. Dit betekent ook dat de 
mediawaarde per bezoek €111 is. Ook dit 
is veel hoger dan eerdere grote nationale 
culturele manifestaties.12 

Figuur 25. Uitgave in Nederland in 2016, door bezoekers aan de manifestatie Bosch 500. 
Bron: Beschouwing effecten Bosch 500 in 2016.
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6.3 TOTALE  
  ECONOMISCHE 
  IMPACT
De bestedingseffecten van €153,1 miljoen, 
aangevuld met de gegenereerde mediawaarde 
komt uit op een totale economische impact 
van €200 miljoen. Deze resultaten tonen aan 
dat ruim de helft van de economische effecten 
te relateren is aan de Bosch-tentoonstelling. 
Maar ook dat een aanzienlijk deel van de 
economische effecten het gevolg is van de 
andere onderdelen van het programma. 

De investeringen in de Jheronimus Bosch 
500 manifestatie bedroegen €28 miljoen 
(2010 – 2016). Deze investering is exclusief 
de investeringen door andere instanties 
(matching). De investering van €28 miljoen 
bestond uit bijdragen van overheden, 
fondsen, subsidies en een geraamde recette 
opbrengst. Dit investeringsbudget is grofweg 
te verdelen in €12 miljoen voor de Bosch-
tentoonstelling en het Bosch Research en 

6.4 OMZET
Uit omzetcijfers blijkt dat zowel de horeca
als de detailhandel in ’s-Hertogenbosch in 2016 
goede zaken heeft gedaan. Vooral de horeca in 
de Binnenstad heeft het in het 1e en 2e kwartaal 
bijzonder goed gedaan. De beelden van de volle 
horecagelegenheden en terrassen zijn terug 
te zien in de cijfers. In het 1e kwartaal is in de 
Binnenstad de omzet van de horeca gegroeid 
met 13,9% ten opzichte van het 1e kwartaal 
van 2015. Ook in het 2e kwartaal is er een 
mooie omzetgroei van 11,9%. De toename is 
eveneens te zien in het 3e kwartaal (6%) en 
4e kwartaal (4,5%). De groei blijft overigens niet 
alleen beperkt tot de Binnenstad. Ook in ‘overig 
’s-Hertogenbosch’ is er in het 1e kwartaal (7,7%) 
en 2e kwartaal (7,8%) sprake van een stijging 
van de omzet. Daarmee ligt de omzet in de 
horeca in de eerste helft van het jaar in heel 
’s-Hertogenbosch ongeveer 10% hoger dan
in de eerste helft van 2015.

Conservation Project en €16 miljoen voor 
het meerjarig cultureel programma.

De initiële investering van €12 miljoen in de 
Bosch-tentoonstelling en het onderzoek, heeft de 
stad in 2016 €33,1 miljoen opgeleverd (verhouding 
bijna 1:3). De meerjaren investering in de andere 
elementen van het programma (€16 miljoen) 
heeft de stad in 2016 €19,1 miljoen opgeleverd. 

De gemeentelijke bijdrage was €8 miljoen. 
Dit was 28% van de gehele investering.
Elke door de stad geïnvesteerde euro heeft 
€2,50 aan extra investering aangetrokken 
(exclusief matching). De gemeentelijke 
investering in het complete programma 
heeft uiteindelijk geleid tot een economisch 
effect in de stad van €52,2 miljoen. Elke door 
de stad geïnvesteerde euro heeft daarmee 
voor de stad €6,50 aan effect opgeleverd. 
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Ook de detailhandel in ’s-Hertogenbosch heeft 
in 2016 een hogere omzet gedraaid dan in 2015. 
Deze groei is echter minder groot dan die van 
de horeca. In het 1e en 2e kwartaal van 2016 
is de groei van de omzet van de detailhandel 
in de Binnenstad respectievelijk 3,4% en 4,5%. 

De detailhandel laat juist in het 4e kwartaal 
de sterkste omzetgroei zien: 6,7%. Ook bij de 
detailhandel blijken niet alleen de winkels in de 
Binnenstad te profiteren van de manifestatie. 
Ook in de rest van ’s-Hertogenbosch draaien 
winkels een hogere omzet dan in 2015.

15

10

5

0
1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Binnenstad Overig
’s-Hertogenbosch

Totaal

Figuur 26. Groei van de omzet van de horeca in de gemeente ’s-Hertogenbosch, 
per kwartaal in 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2015. Bron: Maatwerk CBS. 
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Figuur 27. Groei van de omzet van de detailhandel in de gemeente ’s-Hertogenbosch, 
per kwartaal in 2016 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2015. Bron: Maatwerk CBS. 
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6.5 HOTEL- 
 OVERNACHTINGEN
In 2016 zijn er in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
229.590 hotelovernachtingen geweest. 
Dit betekent een stijging van 29.100 hotel-
overnachtingen (14,5%) ten opzichte van 2015. 
De stijging in het eerste kwartaal was zowel 
absoluut als relatief het grootst. De toename 
van 14.580 overnachtingen in het eerste 
kwartaal betekende een stijging van 35,4%. 
Waarschijnlijk is dit voor een belangrijk deel 
te wijten aan de (opening van de) Jheronimus 
Bosch-tentoonstelling in Het Noordbrabants  
Museum. Maar ook in de andere drie kwartalen 
is een duidelijke stijging ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal in 2015 te zien. Ook hier 
zullen de diverse evenementen in het kader 
van de manifestatie een rol spelen.

Uit het onderzoek van Het Noordbrabants 
Museum blijkt dat de buitenlandse gasten 
gemiddeld 3,6 dagen in Nederland bleven. 
80% Van de buitenlandse gasten zei speciaal 
voor de tentoonstelling ‘Visioenen van een 
genie’ gekomen te zijn. Als onderdeel van het 
Nationaal Evenement Jheronimus Bosch 500 
heeft de tentoonstelling daarmee een veel
grotere internationale weerklank gehad dan 
de Bosch-tentoonstelling in Rotterdam in 2001. 
Destijds kwam 46% van de buitenlandse 
bezoekers speciaal voor Bosch naar Nederland.

Het onderzoek onder bezoekers aan de 
stad laat zien dat de meeste bezoekers die 
buiten de eigen woning hebben overnacht, 
in een hotel sliepen. Op de tweede plaats 
stond ‘bij familie / vrienden / kennissen’, 
terwijl ook de Bed & Breakfast in de top 3 
staat. Verder heeft ongeveer de helft van 
de ondervraagde respondenten die buiten
de eigen woning overnachtte, dit binnen 
de gemeente ’s-Hertogenbosch gedaan. 

DIGIPANELLID

Ik heb het idee dat
’s-Hertogenbosch echt op de kaart 

gezet is, ook internationaal gezien. 
Ik vond het super leuk om al 

die buitenlandse toeristen de weg 
naar het museum te wijzen 

(op zondagochtend om 8.15 uur 
of op dinsdagavond 21 uur!). 

2015

2016

Figuur 28. Aantal hotelovernachtingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch,
per kwartaal in 2015 en 2016. Bron: Afdeling Belastingen.
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6.6 CONCLUSIES
Op basis van verschillende onderzoeken 
is er een berekening gemaakt van de 
economische impact van de manifestatie 
in ’s-Hertogenbosch en in Nederland. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 
tentoonstelling en de andere onderdelen 
van de manifestatie.

In ’s-Hertogenbosch is door Nederlandse 
en buitenlandse bezoekers ten tijde van de 
tentoonstelling €33,1 miljoen uitgegeven. 
Aan de andere elementen is naar schatting 
€19,1 miljoen uitgegeven. Dit betekent dat de 
totale uitgave in ’s-Hertogenbosch vanwege 
de manifestatie €52,2 miljoen was. Bezoekers 
aan de tentoonstelling en de andere 
elementen hebben echter niet uitsluitend 
bestedingen in ’s-Hertogenbosch gedaan. 
Men heeft reiskosten gemaakt, in hotels 
buiten ’s-Hertogenbosch overnacht, etc. 
De totale uitgaven hiervan zijn naar schatting 
€85,2 miljoen tijdens de tentoonstelling en 
€67,8 miljoen voor de andere evenementen. 
In totaal is er naar schatting dus 
€153,1 miljoen vanwege de manifestatie 
in Nederland uitgegeven.

Ramingen uit 2015 gaven aan dat de 
manifestatie Jheronimus Bosch 500 als 
geheel €10 - €15 miljoen aan mediawaarde 
op zou kunnen leveren. Uiteindelijk blijkt 
deze raming ruimschoots overtroffen te zijn. 
De uiteindelijke nationale en internationale 
mediawaarde voor de manifestatie is 
namelijk €47,2 miljoen; €27,6 aan nationale 
mediawaarde en €19,6 aan internationale 
mediawaarde. Hiermee heeft de manifestatie 
alle eerdere grote nationale culturele 
manifestaties overtroffen.13

De bestedingseffecten van €153,1 miljoen, 
aangevuld met de gegenereerde mediawaarde 
komt uit op een totale economische impact 
van €200 miljoen. Deze resultaten laten zien 
dat ruim de helft van de economische effecten 
te relateren is aan de Bosch-tentoonstelling. 
Maar ook dat een aanzienlijk deel van de 
economische effecten het gevolg is van de 
andere elementen van het programma. 

De gemeentelijke bijdrage was €8 miljoen. 
Dit was 28% van de gehele investering van 
€28 miljoen. Elke door de stad geïnvesteerde 
euro heeft dus €2,50 aan extra investering 
aangetrokken (exclusief matching). 
De gemeentelijke investering in het complete 
programma heeft uiteindelijk geleid tot 
een economisch effect in de stad van €52,2 
miljoen. Elke door de stad geïnvesteerde
euro heeft daarmee voor de stad €6,50
aan effect opgeleverd. 

Verder blijkt uit de omzetcijfers dat 
zowel de horeca als de detailhandel in 
’s-Hertogenbosch in 2016 goede zaken heeft 
gedaan. Vooral de horeca in de Binnenstad 
heeft het in de eerste helft van het jaar 
bijzonder goed gedaan. De beelden van de 
volle horecagelegenheden en terrassen zijn 
terug te zien in de cijfers. Ook de detailhandel 
in ’s-Hertogenbosch heeft in 2016 een hogere
omzet gedraaid dan in 2015. Deze groei 
is echter minder groot dan die van de 
horeca. Het aantal hotelovernachtingen is 
eveneens gestegen. In totaal zijn er in 2016 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch 229.590 
hotelovernachtingen geweest. Dit betekent 
een stijging van 29.100 hotelovernachtingen 
(14,5%) ten opzichte van 2015. De stijging 
in het eerste kwartaal was zowel absoluut 
als relatief het grootst. Waarschijnlijk is
dit voor een belangrijk deel te wijten aan 
de (opening van de) tentoonstelling in 
Het Noordbrabants Museum. 

13 Beschouwing effecten Bosch 500 in 2016.
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 -  

VAARTOCHT
HEMEL EN
HELLEVAART’
‘

DATUM: 
 1 APRIL 2016 TOT EN 

MET 31 OKTOBER 2016

AANTAL BEZOEKERS: 
 33.133

In 2016 stond de vaartocht over de middeleeuwse 
Binnendieze geheel in het teken van Jheronimus 
Bosch. In een open boot voeren bezoekers door de 
stad; afwisselend in de open lucht, dan weer onder 
de vaak eeuwenoude bebouwing door. Langs de route 
zagen bezoekers monumenten, karakteristieke oude 
en nieuwe gebouwen, waterlopen en de imposante 
vestingwerken van ’s-Hertogenbosch.

De schippers van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 
vertelden tijdens de vaartocht de verhalen over Jheronimus 
Bosch. Dankzij nieuwe technieken als videomapping en 3D 
projectie kwam de tijd van Bosch op het water tot leven. 
Bezoekers voeren door het duistere Hellegat dat Bosch 
in zijn werk terug liet komen. Ook werd de film ‘Hemel en Hel’ 
vertoond. Langs de route stonden beelden uit de schilderijen 
van Bosch. Bezoekers konden onderweg op verschillende 
plekken uitstappen, zoals bij het Jheronimus Bosch Art 
Center en Het Noordbrabants Museum. Na hun bezoek 
konden de bezoekers hun vaartocht weer vervolgen.

DIGIPANELLID

De Dieze vaartocht met ook de uitleg van al die figuren apart van
Jheronimus Bosch. Door het Hellegat met filmpje waar de Efteling aan 
meegewerkt heeft. Heel bijzonder. Mooie vaartocht!

ONDERDEEL
MANIFESTATIE
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GEBRUIKTE ONDERZOEKEN

BIJLAGE 1

•  Beschouwing effecten Bosch 500 in 2016. Greg Richards, juli 2017.

•  Bezoekersonderzoek Jheronimus Bosch expositie. TNS, juli 2016.

•  Digipanel over Bosch 500, 2008. Afdeling Onderzoek & Statistiek.

•  Digipanel over Bosch 500, 2010. Afdeling Onderzoek & Statistiek.

•  Digipanel over Bosch 500, 2012. Afdeling Onderzoek & Statistiek.

•  Digipanel over Bosch 500, 2015. Afdeling Onderzoek & Statistiek.

•  Digipanel over Bosch 500, eindmeting. Afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2017.

•  Hotelovernachtingen. Afdeling Belastingen gemeente ’s-Hertogenbosch. (cijfers)

•  Omzetontwikkeling horeca en detailhandel in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

Maatwerk CBS, juni 2017. (cijfers)

•  Onderzoek bezoekers ’s-Hertogenbosch. Afdeling Onderzoek & Statistiek / 

Veldwerk Optimaal, juni 2017.

•  Onderzoek naar de effecten van de manifestatie Jheronimus Bosch 500.  

NBTC NIPO research, maart 2017.

•  Rapport City Monitor 2016: Den Bosch. NBTC Holland Marketing, december 2016.

•  4e Strategische analyse van het merk ’s-Hertogenbosch. Hendrik Beerda, juni 2017.
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GEÏNTERVIEWDEN

BIJLAGE 2

In het kader van de eindevaluatie zijn in het eerste kwartaal van 2017 de volgende 

personen geïnterviewd. Daarbij is gebruik gemaakt van een semigestructureerde 

vragenlijst.

•  Dhr. A. ’s-Gravesande (intendant stichting Jheronimus Bosch 500)

•  Mevr. V. van Hulst (directeur Theaterfestival Boulevard)

•  Dhr. C. de Mooij (directeur Het Noordbrabants Museum)

•  Dhr. L. Nelis (directeur sector M&D gemeente ’s-Hertogenbosch en 

ambtelijk opdrachtgever Bosch 500)

•  Dhr. H. van Olden (wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch)

•  Dhr. B. Palinckx (artistiek directeur November Music)

•  Mevr. E. Reinders (bestuurslid restaurant alliantie ’s-Hertogenbosch) 

•  Dhr. T. Rombouts (burgemeester gemeente ’s-Hertogenbosch)

•  Dhr. J. Timmermans (voorzitter stichting Jheronimus Bosch Art Center)

•  Dhr. H. Vermeulen (directeur Theater aan de Parade)

COLOFON

Gemaakt door Afdeling Onderzoek & Statistiek gemeente ’s-Hertogenbosch

In opdracht van Gemeente ’s-Hertogenbosch
Stichting Jheronimus Bosch 500

Fotografie Angeline Swinkels, Arno Lucas, Ben Nienhuis, Dolph Cantrijn, 
Frank van Delft, Gerard Monté, Marc Bolsius, Marjo van de Peppel, 
Paolo de Novi, Peter Lodder, Rick Gotink & Robert G. Erdmann, 
Sandra Peerenboom

Vormgeving Reclamebureau The Line

Augustus 2017
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