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Toen Emmy, nu Gijs 
te zien t/m 17 februari 2019 
 
In 2010 verwierf Design Museum Den Bosch mede met steun van de Vereniging Rembrandt een 
collectie van 90 sieraden van Emmy van Leersum (1930-1984). Naast ons museum kregen ook vele 
andere musea in Nederland steun van deze vereniging om hun collecties verder te verrijken. Ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van Vereniging Rembrandt vindt het programma ‘Als kunst je 
lief is’ plaats. Een programma vol tentoonstellingen en presentaties verspreid over het land. Toen 
Emmy, nu Gijs maakt hier met trots onderdeel van uit. 
 
Design Museum Den Bosch werd door de Vereniging Rembrandt in staat gesteld om een vrijwel 
volledig oeuvre aan te kopen van Emmy van Leersum, één van de belangrijkste naoorlogse 
Nederlandse sieraadvormgevers. Vanwege de (museale) kwaliteit, historische betekenis en omvang 
van deze collectie was dit een uitgelezen kans. In de aankoop zijn naast zeldzame vroege sieraden 
ook talloze prototypes, experimenten en sleutelstukken aanwezig. Het bijbehorende 
documentatiemateriaal stelt ons in staat om de beweegredenen van de maakster te onderzoeken en 
te begrijpen. In de presentatie wordt een greep uit het brede werk van Emmy aan het publiek 
getoond. 
 
Naast werk van Emmy is ook werk van Gijs Bakker te zien. Gijs was Emmy van Leersums partner tot 
aan haar dood in 1984. Samen vormden zij een twee-eenheid die in de jaren ’60 een revolutie binnen 
de sieraadvormgeving teweeg bracht met hun industrieel ogende, abstracte sieraden. Na de dood 
van Emmy ontwikkelde Gijs zich tot een veelzijdig en internationaal gerenommeerd ontwerper. 
Design Museum Den Bosch volgt de ontwikkeling van zijn nog immer uitbreidend oeuvre op de voet. 
 
Duizenden museumbezoekers hebben als lid van de Vereniging Rembrandt meebetaald aan de hier 
uitgelichte aankoop. Net als aan de meer dan tachtig verbluffende museumaankopen van de 
afgelopen tien jaar die momenteel zijn te bewonderen op de tentoonstelling ‘Als kunst je lief is’ in het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo (30 september 2018 - 3 februari 2019) en in het satelietprogramma 
in 15 verschillende musea. Voor meer informatie, ga naar www.alskunstjeliefis.nl. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Ploegmakers, marketing & communicatie 
Design Museum Den Bosch. mploegmakers@designmuseum.nl / 06-53592878 
 
 


