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VOORWOORD

Een jaar vol opwinding
Het afgelopen jaar was voor Design Museum Den Bosch een
periode vol opwinding en nieuwe ervaringen. Natuurlijk wordt
onze terugblik bepaald door alles wat we meemaakten met de
tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Maar laten we bij het
begin van het jaar beginnen. De tentoonstelling Jean Cocteau Metamorphosis die in het najaar van 2018 verwachtingsvol aanving, liep nog geruime tijd door in 2019 en de bezoekersaantallen
groeiden per week. Dit was voor het museum de bevestiging dat
het werk van modern klassieke kunstenaars en ontwerpers uit
onze collectie op grote belangstelling kan rekenen, zeker als het
bekeken wordt vanuit een hedendaags en verfrist perspectief.
Het museum kiest er steeds nadrukkelijker voor om ook op de
kleinere, tweede verdieping tentoonstellingen met ambitie te
programmeren. De grote belangstelling voor de tentoonstellingen
Binnenkijken met Thijs Wolzak en daarna The Ghosts of Sunday
Morning en Geert Lap - Specific Objects onderstreepte de potentie van dergelijke exposities. De tentoonstelling The Ghosts
of Sunday Morning was een succesvolle samenwerking met
het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC, nu bekend als
Sundaymorning@ekwc) uit Oisterwijk, waarbij de internationale
craft-kenner Glenn Adamson als curator optrad.
De zomertentoonstelling Modern Nederland 1963-1989 was
gewijd aan de vormgeving en architectuur van een periode
waarin Nederland zich op sociaal, politiek en cultureel vlak als
gidsland manifesteerde. De tentoonstelling werd geopend door
Rijksbouwmeester Floris Alkemade en wist met het bijbehorende
publieksprogramma duidelijk ook architecten en in architectuur
geïnteresseerden als nieuw publiek aan te trekken.

De grote tentoonstelling Design van het Derde Rijk opende net
na de zomer en riep al bij de eerste aankondiging de nodige
reacties in de pers op zodat deze daarna voortdurend nieuws en
dus publiciteit genereerde. Gedurende de zomer bereidde het
museum zich voor op een grote toeloop en nam maatregelen op
het gebied van veiligheid en publieksontvangst, onder meer door
een intensief educatief programma. De gevoeligheid van het onderwerp bracht met zich mee dat, zeker naarmate de openingsdatum naderde, sprake was van fikse publieke discussies. De
aanvankelijke commotie waaide echter snel over, toen de eerste
bezoekers de tentoonstelling hadden bekeken, en sloeg meteen
om in grote waardering. De internationale pers sprak zich en
masse positief over de tentoonstelling uit en onze verwachtingen
over de publieke belangstelling moesten per dag naar boven
worden bijgesteld. Het museum was steeds geheel volgeboekt
zodat we besloten ook op maandag onze deuren te openen.
De uitzonderlijke inzet van alle medewerkers van ons museum en
de goede samenwerking met de gemeente was cruciaal voor het
vlekkeloos laten verlopen van deze uitzonderlijke tentoonstelling.
Design van het Derde Rijk heeft op pregnante wijze de nieuwe
koers van het museum aan de wereld gecommuniceerd. Aangespoord en geënthousiasmeerd door deze tentoonstellingen
van 2019 gaat Design Museum Den Bosch energiek en vol
vertrouwen een toekomst tegemoet met nog meer prikkelende
tentoonstellingen en een enerverend publieksprogramma over
relevante maatschappelijke ontwikkelingen en culturele thema’s.
We zien uit naar uw komst!
Timo de Rijk, directeur
Titus M. Eliëns, voorzitter Raad van Toezicht
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Dit jaarverslag is opgebouwd alsof u door het museum wandelt.
U kunt de informatie over tentoonstellingen en aankopen &
schenkingen bekijken in de tijdslijn. Of in tekst. Of in beeld.
De cijfers corresponderen met een tentoonstelling, aankoop
of schenking.
In het tweede deel leest u de overige informatie over Design
Museum Den Bosch in het afgelopen jaar.
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Gijs Bakker, fruitschaal
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2000, roestvrij staal. 19 x ø 36 cm
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Wies Raanhuis,
zonnebrillen
1976, kunststof, textiel en zwart-witfoto, div. afm.
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Tentoonstellingen

In 2019 toonde Design Museum Den Bosch
acht tentoonstellingen, waarvan vijf nieuwe.
Minder dan vorige jaren, maar de tentoonstelling Design van het Derde Rijk besloeg
beide verdiepingen en stond een lange
periode. In chronologische volgorde waren
de volgende tentoonstellingen te zien:
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Toen Emmy, nu Gijs

Binnenkijken met
Thijs Wolzak

Design Museum Den Bosch werd door de Vereniging
Rembrandt in staat gesteld om een vrijwel volledig
oeuvre aan te kopen van Emmy van Leersum, een
van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse sieraadvormgevers. Vanwege de (museale) kwaliteit,
historische betekenis en omvang van deze collectie
was dit een uitgelezen kans. Vanaf 13 oktober was
een deel te zien in de presentatie Toen Emmy, nu
Gijs. 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 werd een greep uit het brede werk
van Emmy aan het publiek getoond.
Naast werk van Emmy was 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.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
Vereniging Rembrandt vond het programma ‘Als
kunst je lief is’ plaats. Een programma vol tentoonstellingen en presentaties verspreid over het land.
Toen Emmy, nu Gijs maakte hier met trots deel van uit.
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Van september 2011 tot januari 2018 fotografeerde
Thijs Wolzak 248 keer Nederlanders in hun interieur.
De fotoserie Binnenkijken maakte hij voor NRC
Handelsblad en in het bijschrift van de foto’s moeten
vele honderdduizenden lezers van de krant op zoek
zijn gegaan naar de vaste vragen ‘Wat is er in uw
huis van Ikea?’ en ‘Wat neemt u mee bij brand?’.
De foto’s stellen de bewoners centraal in hun eigen
interieur en elke foto stelt natuurlijk de vraag: wie is
de bewoner en op welke manier is de bewoner ook
zijn interieur? Wolzak kijkt bij mensen binnen, wij
kijken in hun ziel.
Tijdens zijn bezoeken was Wolzak vaak sprakeloos:
hij zag hoe ver mensen gaan in het construeren van
een thuis, het inrichten van de eigen woonplek, het
bouwen van hun nest. Wat voor de kijker regelmatig
verbazingwekkend of zelfs absurd is, is voor deze
bewoners vanzelfsprekend, de enige logische keuze.
Design Museum Den Bosch toont in zijn tentoonstellingen de maatschappelijke betekenis van design. En
waar is deze groter dan in onze meest intieme leefomgeving: de eigen woning? Via de tentoonstelling
en diverse activiteiten wilden we bezoekers stimuleren om niet alleen na te denken over andermans
interieur, maar ook over de keuzes en motieven in de
eigen habitat. Filosoof Coen Simon schreef teksten
over het thema huis/thuis bij de tentoonstelling. Via
podcatchers konden de bezoekers interviews beluisteren van de gefotografeerden.

23 maart 2019 t/m 18 augustus 2019
2 maart 2019 t/m 19 mei 2019
10 november 2018 t/m 10 maart 2019

The Ghosts of Sunday
Morning

Jean Cocteau –
Metamorphosis
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Jean Cocteau (1889-1963) is een tot de verbeelding
sprekend kunstenaar. Hij uitte zich in bijna alle artistieke media: van poëzie en literatuur, beeldende
kunst en vormgeving tot theater en zijn favoriete
medium film. Maar meer nog dan om zijn werk was
Cocteau bekend om zijn opmerkelijke leven. Hij
omgaf zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev,
Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en raakte
geregeld in opspraak vanwege zijn homoseksualiteit
en drugsgebruik. Design Museum Den Bosch presenteerde de eerste grote overzichtstentoonstelling
van Jean Cocteau in Nederland.
Jean Cocteau – Metamorphosis wierp licht op Cocteau’s voortdurende zelftransformatie en zijn zoektocht naar een eigen identiteit. Zoals jonge mensen
zich tegenwoordig digitaal een identiteit aanmeten,
had Cocteau de gave om zich via diverse media
steeds met andere ogen te bezien en te laten zien.
De tentoonstelling Jean Cocteau – Metamorphosis
toonde vele van deze gezichten, in tekeningen en
schilderijen, wandtapijten en affiches, in foto en film.
Een veelheid aan artistieke uitingsvormen die Cocteau alle als een zelfportret beschouwde.
Al sinds de jaren negentig bevinden zich keramiek en
sieraden van Cocteau in de collectie van het Design
Museum Den Bosch. Het werk van Jean Cocteau
wijst vooruit naar de multidisciplinaire praktijk van
ontwerpers en kunstenaars van vandaag. In onze tijd
beperken Nederlandse ontwerpers als Bart Hess,
Ted Noten en Studio Drift zich al evenmin tot één
discipline maar verkennen de grenzen van kunst,
design en digitale media.
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In de tentoonstelling The Ghosts of Sunday Morning
bracht Design Museum Den Bosch een ode aan de vakmensen van het Europees Keramisch Werkcentrum
(EKWC, nu bekend als Sundaymorning@ekwc). Het
EKWC is al vijftig jaar de plek waar ambacht, kunst,
design en verbeelding in keramiek elkaar ontmoeten.
Een dertigtal van de meest toonaangevende werken
uit de geschiedenis van het EKWC werd opnieuw
geïnterpreteerd en uitgevoerd in witte klei, waardoor
een wondermooi en spookachtig beeld ontstond
waarin heden en verleden elkaar overlapten.
De vooraanstaande Amerikaanse craft-specialist
Glenn Adamson bedacht een tentoonstellingsconcept dat reflecteert op de geschiedenis van het
EKWC. Een dertigtal werken uit de geschiedenis van
het EKWC werd speciaal voor de tentoonstelling
door de vakmensen van het EKWC geïnterpreteerd
en gereproduceerd als ghost: een nieuwe uitvoering
van het originele werk in precies vijfentwintig kilo
ongeglazuurde witte keramiek. Adamson koos voor
werken die expliciet gaan over de spanning tussen
tijdelijkheid en eeuwigheid. Zo waren lichaamsafdrukken te zien van Canan Dagdelen en het duo
Stephanie Davidson & Katie Ewald. Ook werk van
Anish Kapoor, Tim Breukers, Tony Cragg, Johan
Creten, Babs Haenen en Andrew Lord werd tot ghost
gemaakt.
Het jonge Amsterdamse bureau Trapped in Suburbia
verzorgde het tentoonstellingsontwerp. De uitkomst
was spectaculair: de witte spookachtige beelden
stonden op perspex sokkels die gevuld waren met
langzaam bewegende rookwolken. Een mysterieuze
soundscape van het fijntjes tinkelende geluid van
afkoelende gebakken klei maakte de ervaring compleet.

Modern Nederland 1963 –
1989. De vormgeving van
een gidsland

1 juni 2019 t/m 18 augustus 2019

Geert Lap – Specific
Objects

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw wilde
Nederland modern zijn. Kenmerkend was een voorliefde voor geometrische vormgeving en het gebruik
van wit, zwart en grijs. De tentoonstelling Modern
Nederland 1963-1989. De vormgeving van een gidsland gaf een levendig beeld van design, architectuur
en kunst uit deze periode. Een feest van herkenning
voor iedereen die zich deze periode herinnert.

Geert Lap – Specific Objects bood een oogstrelend
overzicht van het weergaloze oeuvre van een van de
belangrijkste naoorlogse keramische kunstenaars ter
wereld.
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Het keramische oeuvre van de Nederlandse ontwerper en kunstenaar Geert Lap (1951-2017) staat in
de traditie van het modernisme, dat zich afzet tegen
versiering en historische verwijzingen. Laps streven
naar perfectie vormde de kern van zijn kunstenaarschap. Objecten die niet aan zijn strenge eisen voldeden gingen letterlijk onder de hamer.
De tentoonstelling bood een overzicht van Laps werk
uit alle fases van zijn artistieke carrière. Sleutelstukken als de Kleurendriehoek en de 99 variaties waren
voor het eerst te zien in de context van Laps overige
werk. De laatstgenoemde reeks was bovendien vijfentwintig jaar na haar voltooiing voor het eerst weer
in haar geheel te zien. Geert Lap – Specific Objects
werd ontworpen door vormgever Aldo Bakker. Hij
heeft Lap zelf nog gekend en streeft net als hij naar
perfectie en de volmaakte vorm. Als collega-ontwerper bewondert Bakker de toewijding en het meesterschap, maar is hij zich tegelijkertijd bewust van het
gevaar van Laps compromisloze perfectionisme. De
zielsverwantschap tussen beide (vak)mannen werd
voelbaar in ieder detail van de expositie.
In combinatie met het nieuwe standaardwerk over
leven en werk van Geert Lap dat bij de expositie verscheen, kreeg ‘de grootste minimalist van de keramische kunst’ – zoals Garth Clark hem omschrijft – het
eerbetoon dat hem toekomt.
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Het Nederlandse modernisme uit de periode 19631989 had een typerende vormgeving van monochromie, abstractie en geometrie. Het was onderdeel van
een internationale modernistische beweging maar
het was ook typisch Nederlands, zowel in de beeldtaal als in de maatschappelijke ambities. Overheidsbedrijven als de PTT, de NS en de Belastingdienst
waren een belangrijke opdrachtgever voor ontwerpers, en droegen daarmee eensgezind de naoorlogse
Hollandse waarden van anti-traditie, openheid,
tolerantie en democratie uit. Van postzegels tot
Deltawerken, overal drukte de overheid haar stempel
op openbaar design.
In de loop van de jaren negentig kreeg dit typisch
Nederlandse modernisme echter een negatieve reputatie. Dertig jaar later is bijna alles van deze stijl
afgebroken, opgeruimd, vergeten of in depots opgeslagen. Maar het is tijd voor een kritische herwaardering van het Nederlands modernisme van 1963
tot 1989. In het licht van het wereldberoemde maar
maatschappelijk betekenisloze Dutch Design zijn de
ontwerpen uit deze periode nu weer visueel verfrissend en de sociale ambities weer relevant.
Met ontwerpen en kunstwerken van onder anderen
Gijs Bakker, Joost Baljeu, Wim Crouwel, Ad Dekkers,
Herman Hertzberger, Kho Liang Ie, Emmy van
Leersum, Aldo van den Nieuwelaar, Bruno Ninaber
van Eyben, Jan Slothouber & William Graatsma,
André Volten en Carel Weeber voor onder andere de
PTT, DSM en Rijkswaterstaat.

8 september 2019 t/m 1 maart 2020

Design van het Derde Rijk
Design Museum Den Bosch presenteerde de eerste
grote overzichtstentoonstelling van design van het
Derde Rijk. Met de Volkswagen Kever, de Olympische Spelen in 1936, de swastika en de films van
Leni Riefenstahl en andere belangrijke stukken uit
Nederland en Duitsland. De tentoonstelling Design
van het Derde Rijk toonde de grote bijdrage van
vormgeving aan de verspreiding en ontwikkeling van
de kwaadaardige nazi-ideologie.

1 juni 2019 t/m 18 augustus 2019

Designprijs Noord-Brabant
2019
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Design Museum Den Bosch presenteerde met trots
het werk van vijf talenten uit de Brabantse designwereld in het kader van de Designprijs 2019. De
Designprijs wordt iedere twee jaar toegekend door
het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant,
beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan
een aankomend talent. In 2019 was de laureaat
textiel- en productdesigner Simone Post.
Design Museum Den Bosch heeft als doelstelling het
belichten en bediscussiëren van de culturele betekenis van vormgeving, waarbij het design van de twintigste en eenentwintigste eeuw wordt gepresenteerd
en de geschiedenis, de actualiteit en de toekomstgerichte kwaliteit van design met elkaar worden
verbonden. De kandidaten van de Designprijs waren
allemaal op hun eigen manier bezig met de manier
waarop vormgeving en samenleving elkaar beïnvloeden, nu en in de toekomst. Zo was Design Museum
Den Bosch de perfecte plaats om het werk van deze
aankomende talenten te bekijken.
Materiaalexperiment, diepgaand onderzoek en liefde
voor kleur, prints en ambacht zijn karakteristiek voor
het werk van laureaat Simone Post. Ze streeft naar
duurzame ontwerpen die geworteld zijn in traditie.
Haar carrière lanceerde ze met het kleed Post-Vlisco,
waarmee de afgekeurde stoffen van textielfabrikant
Vlisco nieuw leven ingeblazen worden. Naast werk
van Simone Post was ook werk van de andere vier
kandidaten te zien: Chloé Rutzerveld, Théophile
Blandet, Teresa van Dongen en Irene Stracuzzi.

8

We zijn gewend om in musea de goede kant van
cultuur te zien. Juist design wordt vaak gepresenteerd als een bijdrage aan een betere wereld. Maar
design reflecteert de wereld, met al zijn goede én
slechte kanten. In deze tentoonstelling was de vormgeving een instrument in de handen van het ultieme
kwaad. De nazi’s waren meesters in het inzetten van
vormgeving om hun doel te bereiken; massa’s mensen wisten ze ermee aan hun kant te krijgen. Design
Museum Den Bosch is een designmuseum nieuwe
stijl met een kritische opstelling. Als je volmondig ‘dit
nooit weer’ wilt kunnen zeggen, moet je de moeite
nemen te analyseren hoe de processen van beïnvloeding destijds werkten. Dat is wat deze tentoonstelling deed.
De tegenstellingen die het nazisme kenmerken
werden getoond in een ruime selectie objecten uit
Nederlandse en Duitse musea en verzamelingen.
Zo waren er architectuurelementen en meubels te
zien uit het Haus der Kunst en de Rijkskanselarij. De
ontwerpen toonden hoe de nazi’s teruggrepen op
de classicistische vormgeving als machtsvertoon en
symbool voor een nieuwe Duitse cultuur. De vele tijdschriften die opgenomen waren in de tentoonstelling
gaven een beeld van het ver doorgevoerde doelgroepenbeleid van de nazi’s. De instructieboeken van de
SS lieten zien hoe precies ieder onderdeel van de
beeldvorming rond de nazi’s werd ontworpen. Bij het
ontwerp van de massabijeenkomsten werd niets aan
het toeval overgelaten.
Bij de tentoonstelling was een uitgebreid publieksprogramma, met activiteiten voor iedereen. In aanloop naar de tentoonstelling werkte Design Museum
Den Bosch actief samen met verschillende betrokkenen bij de lokale Joodse gemeenschap. Design
van het Derde Rijk maakte deel uit van de activiteiten
rond de viering en herdenking van 75 jaar bevrijding
in Noord-Brabant.

Collectie,
aankopen &
schenkingen

In 2019 werden in totaal 153 objecten
verworven. Het leeuwendeel hiervan betrof
een omvangrijk bruikleen (met de intentie
tot gedeeltelijke schenking). Onze bijzondere
dank gaat dan ook uit uit naar de particuliere schenkers die onze verzameling dit jaar
verrijkten. Binnen het nieuwe verzamelgebied Posthuman werd een complete collectie
‘body extensions’ van een graduate van de
Design Academy Eindhoven aangekocht.
Posthuman: een nieuw en onderscheidend aandachtsgebied
Design Museum Den Bosch richt zich in de komende
beleidsperiode op een nieuw aandachtsgebied in
zowel het tentoonstellings- als het collectiebeleid.
Hiermee gaat Design Museum Den Bosch toekomstgericht verzamelen en neemt het een vooruitstrevende
positie in binnen de Collectie Nederland. Nergens
anders wordt dit innovatieve en discipline-overstijgende
type vormgeving verzameld. Nergens anders ook
vloeit deze keuze op zo’n vanzelfsprekende wijze
voort uit de bestaande collectie waarbij de aandacht
van het zuiver artistiek-culturele naar het maatschappelijk-technologische vlak wordt verlegd. Inspelend
op de huidige sociale en technologische ontwikkelingen is het thema Posthuman benoemd als leidraad
binnen de programmeringen en de collectie.
Met Posthuman formuleert Design Museum Den
Bosch het toekomstgericht verzamelen. Het betreft
een alternatief verzamelgebied dat nauw gerelateerd
is aan de bestaande collectie sieraden en actualiseert
deze. Iets waar zeker in het geval van een, in de
ogen van het museum, verkokerde discipline als het
‘auteurs-sieraad’ dringend behoefte aan is.
Omdat collectioneren voor Design Museum Den
Bosch onlosmakelijk met presenteren verbonden
is, wordt dit nieuwe verzamelgebied concreet
uitgewerkt in de grote tentoonstelling BodyDrift –
Anatomies of the Future die maart 2020 opent. Met
deze programmatische lijn in zowel het tentoonstellings- als het collectiebeleid laat Design Museum
Den Bosch zien waar het voor staat. We richten ons
niet langer (alleen) op de individuele maker en zijn
praktijk, maar op de maatschappelijke impact van
design. Vandaar de keuze niet langer monografisch
maar thematisch te programmeren. Op die manier
kunnen actuele onderwerpen en de belangrijkste
toekomstige ontwikkelingen worden geagendeerd.
Het gaat Design Museum Den Bosch om de culturele
betekenis van en verschillende perspectieven op
vormgeving.

Bruikleen vormgevingsarchief Gijs Bakker
In 2010 verwierf Design Museum Den Bosch mede
met steun van de Vereniging Rembrandt een collectie van 90 sieraden van Emmy van Leersum (19301984). Bij de aankoop werden ook ontwerptekeningen, foto’s en documentatiemateriaal over haar leven
en werk geschonken. Gijs Bakker was Emmy van
Leersums partner tot aan haar dood in 1984. Samen
vormden zij een twee-eenheid die in de jaren zestig
een revolutie binnen de sieraadvormgeving teweegbracht met hun industrieel ogende, abstracte sieraden. Na de dood van Emmy ontwikkelde Gijs zich
tot een veelzijdig en internationaal gerenommeerd
ontwerper.

Loan Favan,
ALLIAGE –Cu29Zn30
2019, messing, zilver, acrylaat
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Met ALLIAGE –Cu29Zn30 reageert Loan Favan op
ontwikkelingen binnen het transhumanisme. Hierin
wordt gefilosofeerd over het doorbreken van de natuurlijke grenzen van het menselijke bestaan. Favan
spreekt over haar collectie als een verbeelding van
de ideale projectie van haar onoverwinnelijke zelf
waarmee zij zichzelf tot cyborg verheft.
Deze nieuwe vorm van mens-zijn breekt met alle
fysieke ethische en legale grenzen. Ieder accessoire
van de collectie staat voor een superkracht van
Favans future self zoals: onuitputbare energie, ongelimiteerde kennis en bovennatuurlijke eigenschappen.
Alle onderdelen kunnen naar wens gecombineerd
worden om een continuïteit aan aanpassingen en
ontwikkelingen te waarborgen. ALLIAGE –Cu29Zn30
is gemaakt van op een draaibank bewerkt messing.
De toevoeging van transparante materialen in een
ruwe, minimalistische esthetiek geeft deze collectie
een strakke, futuristische uitstraling.
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In 2019 heeft Design Museum Den Bosch, in navolging van de eerdere verwerving, het vormgevingsarchief van Gijs Bakker in langdurige bruikleen gekregen met het voornemen tot schenking. Vanwege de
(museale) kwaliteit, historische betekenis en omvang
van dit archief was dit een uitgelezen kans. In het
bruikleen zijn naast talloze prototypes en experimenten ook originele stukken aanwezig. Het bijbehorende documentatiemateriaal stelt ons in staat om
de beweegredenen van de maker te onderzoeken
en te begrijpen. Een selectie uit beide oeuvres werd
getoond in de presentatie Toen Emmy, nu Gijs (13
oktober 2018 - 17 februari 2019).

Gijs Bakker, prototype
Stoel met gaten no. 2
1991, beukenhout, 76 x 44 x 45 cm
De Stoel met gaten die Gijs Bakker voor onder meer
Droog Design ontwierp vormt het begin van een
reeks objecten waarin gaten het leidende vormprincipe zijn. Deze eerste uitgeboorde stoel kwam
voort uit de wens de stoel lichter te maken in zowel
letterlijke als visuele zin. Het patroon van de gaten
is het gevolg van functionaliteit. Op plekken waar dit
ten behoeve van de stevigheid nodig is wordt minder
materiaal weggenomen, elders is de vorm extreem
licht.

Gijs Bakker, fruitschaal,
Flow Fruit bowl,
2000, roestvrij staal. 19 x ø 36 cm
Voor Van Kempen & Begeer ontwierp Bakker een
serie decoratieve tafelstukken in zilver, verzilverd alpaca en roestvrij staal. Het ontwerp van de serie van
15 objecten is geïnspireerd op dezelfde natuurlijke
vorm: een druppel die het water raakt. Dit rimpelende
effect komt in deze fruitschaal het beste tot uiting.

Uitgaande
bruiklenen
Wies Raanhuis,
zonnebrillen

11

1976, kunststof, textiel en zwart-witfoto, div. afm.
Deze schenking ontving Design Museum Den Bosch
naar aanleiding van de tentoonstelling Modern Nederland, waarin deze stukken ook te zien waren.
Wies Raanhuis wilde met haar radicale ontwerpen
het stramien van de geijkte zonnebril doorbreken.
Zo maakt ze in deze prototypes gebruik van het
hele hoofd als drager en niet slechts de oren en de
neusbrug.
De draagbaarheid is daarmee soms beter dan bij de
traditionele brillen. Bovendien zijn haar ontwerpen
door hun uitgesproken karakter ook veel ‘modieuzer’.
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In 2019 waren in totaal 12 kunstwerken van Design
Museum Den Bosch als bruikleen te zien in 7 instellingen in binnen- en buitenland.
Centraal Museum Utrecht
18 apr. - 1 sept. 2019, keramiek van Susan Folwell
en Nathan Begaye (2 st.)
DIVA, Antwerpen (BE)
13 sept. 2019 - 16 feb. 2020, sieraden van Meret
Oppenheim en Louise Bourgeois (3 st.)
Kunstmuseum Den Haag
16 mrt. 2019 - 1 mrt. 2020, installatie Bullshit defines
Architecture van Dick Verdult (1 st.)
Kunstmuseum Den Haag
31 aug. 2019 - 1 mrt. 2020, keramiek van Barbara
Nanning (1 st.)
Museum Arnhem
1 nov. 2019 - 26 jan. 2020, sieraden van Bart Hess
(2 st.)
Stedelijk Museum, Amsterdam
21 sept. 2019 - 26 jan. 2020, keramiek van Pablo
Picasso (1 st.)
Swiss Institute, New York (USA)
24 sept. - 29 dec. 2019, sieraden van Meret
Oppenheim (2 st.)

1

13 oktober 2018 t/m 17 februari 2019

Toen Emmy, nu Gijs

1

1

2

13 oktober 2018 t/m 17 februari 2019

Binnenkijken met
Thijs Wolzak

2

2

3

10 november 2018 t/m 10 maart 2019

Jean Cocteau –
Metamorphosis

3

3

4

2 maart 2019 t/m 19 mei 2019

The Ghosts of Sunday
Morning

4

5

1 juni 2019 t/m 18 augustus 2019

Geert Lap – Specific
Objects

5

6

23 maart 2019 t/m 18 augustus 2019

Modern Nederland 1963 –
1989. De vormgeving van
een gidsland

6

6

7

1 juni 2019 t/m 18 augustus 2019

Designprijs Noord-Brabant
2019

7

8

8 september 2019 t/m 1 maart 2020

Design van het Derde Rijk

8

8

8

8

9

Loan Favan,
ALLIAGE –Cu29Zn30
2019, messing, zilver, acrylaat

10

Gijs Bakker, prototype
Stoel met gaten no. 2
1991, beukenhout, 76 x 44 x 45 cm

10

Gijs Bakker, fruitschaal
Flow Fruit bowl
2000, roestvrij staal. 19 x ø 36 cm

11

Wies Raanhuis,
zonnebrillen
1976, kunststof, textiel en zwart-witfoto, div. afm.

Sieraden 2019
Schenkingen

Collectie,
aankopen &
schenkingen

13

S2019.001 Wies Raanhuis, bril, zonder titel, 1976,
kunststof, textiel
S2019.002 Wies Raanhuis, foto, zonder titel, 1976,
zwart-witfoto
S2019.003 Frans van Nieuwenborg en Martijn
Wegman, ceintuur, zonder titel, 1983, leer, pvc,
aluminium
S2019.004 Ben Wisman, armband, zonder titel, ca.
1980, aluminium, rubber

Aankopen
S2019.005 Naula_Studio, sieraadproject, Alliage
-Cu29Zn30, 2019, messing, acrylaat
S2019.006 Naula_Studio, armband, KR -36 Battery
Cuff, 2019, messing
S2019.007 Naula_Studio, armband, PO -84 Lab
Bracelet, 2019, messing, acrylaat
S2019.008 Naula_Studio, armband, N -7 Propellant
Cuff, 2019, messing, acrylaat
S2019.009 Naula_Studio, ring, LI -3 Shooter Ring,
2019, messing, acrylaat
S2019.010 Naula_Studio, oorsieraad, LI -3 Shooter
Ring, 2019, messing
S2019.011 Naula_Studio, halssieraad met hanger,
GE -32 Tech Key Neck, 2019, messing, acrylaat
S2019.012 Naula_Studio, halssieraad met hanger, LI
-3 Bullet Necklace, 2019, messing, acrylaat
S2019.013 Naula_Studio, draagbaar object, SI -14
Battery Chest Belt, 2019, messing
S2019.014 Naula_Studio, draagbaar object, SB -51
Skin Controller, 2019, messing
S2019.015 Naula_Studio, armband, C -6 Propel
Armband, 2019, messing
S2019.016 Naula_Studio, armband, PD -46 Tight
Power Unit, 2019, messing, acrylaat
S2019.017 Naula_Studio, draagbaar object, AT -85
Shin Armors, 2019, messing, acrylaat
S2019.018 Naula_Studio, draagbaar object, XE -54
Oxygen Nose Ring, 2019, messing, acrylaat
S2019.019 Naula_Studio, draagbaar object, P -15
Satellite Earcuff, 2019, messing
S2019.020 Naula_Studio, draagbaar object, HE -2
Floating Shoes, 2019, messing, acrylaat
S2019.021 Naula_Studio, ring, Y -39 Rivet Rings,
2019, messing
S2019.022 Naula_Studio, draagbaar object, SB -51
Skin Controller, 2019, messing

Er is in 2019 geen keramiek aangekocht of
geschonken

Design 2019
Verworven in langdurig
bruikleen
D2019.001 Gijs Bakker, prototype, 2000, brons
D2019.002 Gijs Bakker, fruitschaal, Flow Fruit bowl,
2000, roestvrij staal
D2019.003 Gijs Bakker, prototype, 1980-1982,
staal, aluminium, glas
D2019.004 Gijs Bakker, prototype, 1972, verchroomd messing
D2019.005 Gijs Bakker, pot, Honeypot with dipper,
1989, glas
D2019.006 Gijs Bakker, prototype, 1970, verchroomd messing
D2019.007 Gijs Bakker, prototype, 1964, verzilverd
messing, glas
D2019.008 Gijs Bakker, kandelaar, Candle holder
P613, 1963, verzilverd alpaca, email
D2019.009 Gijs Bakker, prototype, 1963, verzilverd
alpaca
D2019.010 Gijs Bakker, kan, Water jug, 1962, zilver,
ebbenhout
D2019.011 Gijs Bakker, koffieservies, Coffee service, 1962, verzilverd messing
D2019.012 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965, zilver, hout
D2019.013 Gijs Bakker, prototype, 1972, cellulose
acetaat
D2019.014 Gijs Bakker, prototype, 1972, cellulose
acetaat
D2019.015 Gijs Bakker, prototype, 1972, cellulose
acetaat
D2019.016 Gijs Bakker, prototype, 1972, alpaca
D2019.017 Gijs Bakker, prototype, 1972, alpaca,
kunststof
D2019.018 Gijs Bakker, prototype, 1972, alpaca,
kunststof
D2019.019 Gijs Bakker, memo houder, Tray for memos, 1966, roestvrij staal
D2019.020 Gijs Bakker, prototype, 1978, glas
D2019.021 Gijs Bakker, stoel, Seat belt armchair
with arms, 1980, essenhout, veiligheidsgordel
D2019.022 Gijs Bakker, prototype, 1991, beukenhout
D2019.023 Gijs Bakker, stoel, Shotgun Saloon,
2006, koolstofvezel, perspex
D2019.024 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965, verzilverd alpaca
D2019.025 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965, verzilverd alpaca
D2019.026 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965,
roestvrij staal
D2019.027 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965,
roestvrij staal, nylon
D2019.028 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965,
roestvrij staal
D2019.029 Gijs Bakker, prototype, 1963-1965,
roestvrij staal
D2019.030 Gijs Bakker, prototype, 1984, metaal,

kunststof
D2019.031 Gijs Bakker, prototype, 1987, polyurethaan, karton
D2019.032 Gijs Bakker, prototype, 1989-2018, verguld messing
D2019.033 Gijs Bakker, tafelkleed, Non Cloth, 1991,
gecoat katoen
D2019.034 Gijs Bakker, kandelaar, Vertical Holes,
1992, roestvrij staal
D2019.035 Gijs Bakker, waaier, Fan, 1992, polypropyleen, textiel
D2019.036 Gijs Bakker, behangpapier, Peepshow,
1992, papier
D2019.037 Gijs Bakker, bril, Glasses, 1996, metaal,
rubber, glas
D2019.038 Gijs Bakker, horloge, Watch, 1996, zilver,
metaal, rubber, glas
D2019.039 Gijs Bakker, lamp, Lamp with holes,
1998, gezandstraald glas
D2019.040 Gijs Bakker, prototype, 2000, gepoedercoat staal
D2019.041 Gijs Bakker, schaal, Shot, 2002, gietklei
D2019.042 Gijs Bakker, enkelband, Windriders,
2007, lichtgevend PVC
D2019.043 Gijs Bakker, kandelaar, Shade of a
Candle, 2007, zilver, galvanoplastiek
D2019.044 Gijs Bakker, bestek, iD/cutlery, 2007,
roestvrij staal
D2019.045 Gijs Bakker, prototype, ca. 2007, hardschuim
D2019.046 Gijs Bakker, ophanghaak, Rose Hook,
2015, messing, rozenblaadjes
D2019.047 Gijs Bakker, afwasborstel, Afwasbol,
1996, synthetische spons, roestvrij staal
D2019.048 Gijs Bakker, prototype, 1993, karton
D2019.049 Gijs Bakker, prototype, ca. 2007, hardschuim
D2019.050 Gijs Bakker, prototype, 2005, kunststof,
metaal, papier
D2019.051 Gijs Bakker, prototype, ca. 1999 - ca.
2009, hout, metaal, kunststof, papier
D2019.052 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal, textiel, lak, kunststof
D2019.053 Gijs Bakker, prototype, ca. 2006, metaal,
kunststof, koolstofvezelplaat
D2019.054 Gijs Bakker, vaas, Container, 1963, gehamerd koper
D2019.055 Gijs Bakker, stoel, Chair with round fold
in back, 1976, gelamineerd beukenhout
D2019.056 Gijs Bakker, stoel, Chaise longue VF,
1976, multiplex, veiligheidsgordel
D2019.057 Gijs Bakker, stoel, Folding armchair VF,
1976, beukenhout, kunststof
D2019.058 Gijs Bakker, stoel, Office chair, 1982,
staal, hout, textiel
D2019.059 Gijs Bakker, stoel, Saw cut chair, 1983,
staal, mahoniehout
D2019.060 Gijs Bakker, prototype, Saw cut desk
chair, 1983, staal, mahoniehout
D2019.061 Gijs Bakker, stoel, Rib chair, 1986,
kunststof
D2019.062 Gijs Bakker, stoel, Hospital chair, 1987,
hout, kunststof
D2019.063 Gijs Bakker, stoel, Foyer chair, 1989,
metaal, textiel, beukenhout

D2019.064 Gijs Bakker, prototype, ca. 1979, hout
D2019.065 Gijs Bakker, stoel, zonder titel, ca. 1979,
hout, metaal
D2019.066 Gijs Bakker, tafel, Drip table, 2009, metaal, PVC
D2019.067 Gijs Bakker, kast, Vitrine, 2012, hout,
bladgoud
D2019.068 Gijs Bakker, lamp, Zaklampen, 1978, katoen, tl-balk
D2019.069 Gijs Bakker, luidspreker, Quicksand,
1989, kunststof, hout
D2019.070 Gijs Bakker, tas, zonder titel, 1996, textiel, schuimrubber
D2019.071 Gijs Bakker, prototype, 1987, hout
D2019.072 Gijs Bakker, prototype, 1978, glas, porselein
D2019.073 Gijs Bakker, stoel, Finger chair, 1979,
gelamineerd beukenhout, essenhout fineer
D2019.074 Gijs Bakker, prototype, ca. 1989, hout,
metaal
D2019.075 Gijs Bakker, prototype, 1989, glas,
kunsthars
D2019.076 Gijs Bakker, prototype, 1989, karton
D2019.077 Gijs Bakker, prototype, ca. 1989, hout,
verf, vezelplaat
D2019.078 Gijs Bakker, prototype, ca. 1991, hout,
metaal
D2019.079 Gijs Bakker, prototype, ca. 1993, metaal,
lak
D2019.080 Gijs Bakker, prototype, ca. 1986, hout,
metaal, kunststof
D2019.081 Gijs Bakker, prototype, ca. 1987, hout,
metaal, lak
D2019.082 Gijs Bakker, prototype, ca. 1985, metaal,
karton, kunststof
D2019.083 Gijs Bakker, prototype, ca. 1984, metaal,
hout
D2019.084 Gijs Bakker, prototype, ca. 1985, metaal,
textiel
D2019.085 Gijs Bakker, prototype, ca. 1983, metaal,
textiel, lak
D2019.086 Gijs Bakker, prototype, ca. 1980, metaal,
textiel
D2019.087 Gijs Bakker, prototype, ca. 1979, metaal,
karton
D2019.088 Gijs Bakker, stoel, Seat belt armchair
with arms, 1978, essenhout, veiligheidsgordel
D2019.089 Gijs Bakker, tas, zonder titel, jaar onbekend, leer, metaal
D2019.090 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal
D2019.091 Gijs Bakker, prototype, ca. 1978-1980,
metaal
D2019.092 Gijs Bakker, prototype, ca. 1978-1980,
metaal
D2019.093 Gijs Bakker, prototype, ca. 1980, metaal,
textiel
D2019.094 Gijs Bakker, prototype, ca. 1979, metaal,
textiel, hout
D2019.095 Gijs Bakker, prototype, ca. 1979, hout,
metaal
D2019.096 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal
D2019.097 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,

metaal, hout, karton, schuim
D2019.098 Gijs Bakker, prototype, eind jaren ‘90,
hout, karton, schuim
D2019.099 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal, textiel
D2019.100 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
hout, schuim, metaal, textiel
D2019.101 Gijs Bakker, prototype, ca. 1982, hout,
schuim, metaal, textiel
D2019.102 Gijs Bakker, prototype, ca. 1980, metaal
D2019.103 Gijs Bakker, prototype, ca. 1982-1984,
metaal
D2019.104 Gijs Bakker, tekening, jaar onbekend,
papier, potlood
D2019.105 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
glas
D2019.106 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
schuim, kleurenfoto
D2019.107 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal, lak
D2019.108 Gijs Bakker, prototype, ca. 1989, hout,
verf, kunststof
D2019.109 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
schuim, kleurenfoto
D2019.110 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal
D2019.111 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
textiel, hout
D2019.112 Gijs Bakker, prototype, jaren ‘60, metaal,
hout
D2019.113 Gijs Bakker, prototype, ca. 1972,
schuim, metaal
D2019.114 Gijs Bakker, prototype, 1972, alpaca
D2019.115 Gijs Bakker, prototype, 1972, alpaca
D2019.116 Gijs Bakker, lamp, Circle lamp, 1983,
metaal, textiel, tl-lamp
D2019.117 Gijs Bakker, theepot, High tech Accent,
1997, porselein, keramische vezels
D2019.118 Gijs Bakker, prototype, 1974, metaal,
textiel, polyurethaanschuim
D2019.119 Gijs Bakker, prototype, ca. 1978, hout,
metaal, textiel, schuim
D2019.120 Gijs Bakker, prototype, jaren ‘70, hout,
textiel, schuim
D2019.121 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
karton, textiel, schuim
D2019.122 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal, leer
D2019.123 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
perspex, schuim
D2019.124 Gijs Bakker, prototype, ca. 1990, metaal,
kunststof
D2019.125 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal, hout
D2019.126 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
kunststof, hout
D2019.127 Gijs Bakker, prototype, ca. 1991, metaal,
kunststof
D2019.128 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal
D2019.129 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal
D2019.130 Gijs Bakker, prototype, jaar onbekend,
metaal, kunststof
D2019.131 Gijs Bakker, theelicht, Re chaud, 2000,
glas

Kinderen en families

Activiteitenprogramma
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In 2019 is het publieksprogramma dat de tentoonstellingen ondersteunt en aanvult verder gegroeid.
De zondagcolleges die gestart zijn in 2018, zijn dit
jaar geprogrammeerd bij Modern Nederland en Design van het Derde Rijk. Vooral bij de tentoonstelling
Design van het Derde Rijk, waarbij een grote vraag
naar achtergrondinformatie bij de bezoekers leefde,
is deze programmering zeer intensief geweest. Bij
de zondagcolleges was meer dan anders sprake van
herhaalbezoek; ongeveer de helft van de bezoekers
bezocht meerdere zondagcolleges, een kwart van de
bezoekers bezocht meer dan vijf colleges. In 2019 is
voor het eerst samengewerkt met een tweetal jonge
programmeurs die door het museum begeleid werden in het organiseren van debatavonden. Voor deze
programmeurs was dit een mooie kans om op een
professioneel podium naar buiten te treden; voor het
museum was het een kans om in contact te treden
met een jongere doelgroep, en om samen tot een
actuele en ook voor jongere bezoekers interessante
vraagstelling te komen.
In de tentoonstelling Design van het Derde Rijk was,
vanwege een te verwachten grote behoefte aan
achtergrondinformatie, een extra informatielaag in
de vorm van een gratis aangeboden audiotour aangebracht. In 2019 zijn 48.974 tours beluisterd bij de
tentoonstelling Design van het Derde Rijk. De grootste groep bezoekers luisterde 23-59 minuten naar de
tour (23.599 personen), een aanzienlijke groep 60-89
minuten (12.966 personen). Een kleine groep van
3.075 personen luisterde 90-119 minuten, daarnaast
was er een groep die 0-29 minuten luisterde (7.862).

In het voorjaar en de zomer is in samenwerking met
Het Noordbrabants Museum, Sjors Creatief en BAI
een aantal familiezondagen en vakantieworkshops
georganiseerd. Bij de tentoonstelling Jean Cocteau
- Metamorphosis en Modern Nederland 1963-1989
is een checklist gemaakt, een kijk-, praat- en denkwijzer voor families (met kinderen). De tekening van
een zittende Wim Crouwel (losjes geïnspireerd op
het campagnebeeld) ging een eigen leven leiden en
verscheen uitgeknipt en op een beeldscherm zittend
op Instagram.

‘Tasje Kunst’ voor Bossche
leerlingen uit groep 4 en 5

Kinderen uit groep 4 en 5 hoefden zich door ‘Tasje
Kunst’ niet meer te vervelen in de zomer. Elf cultuurinstellingen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch
gaven kinderen van basisscholen in Den Bosch een
tasje vol kunst en cultuur cadeau. Door dit tasje
konden kinderen ook in de zomervakantie culturele
instellingen bezoeken. Voor ‘Tasje Kunst’ is een compacte checklist met ontwerpopdracht ontworpen;
kinderen konden hun zelf ontworpen stoelen in het
museum afgeven en presenteren bij de balie.

Tijdens de tentoonstelling Design van het Derde Rijk
is een speciaal familieboekje ontwikkeld waarin een
aantal sleutelobjecten uit de tentoonstelling beschreven en van achtergrondinformatie voorzien werden
op een voor kinderen toegankelijke en aansprekende
wijze. Door middel van vragen nodigde het boekje
kinderen en volwassenen uit om samen een gesprek
te voeren over de objecten en de tentoonstelling. De
uitsluiting en vervolging van Joodse kinderen was
een belangrijke rode draad in het boekje.
Tijdens schoolvakanties zijn drie interactieve kindercolleges georganiseerd waarin kinderen en hun begeleiders informatie kregen en werden uitgenodigd
hun gedachtes te delen rondom het thema logo’s en
symbolen in het Derde Rijk en nu. Vanuit het kijken
naar designuitingen ging het gesprek over de kracht
van vormgeving, ergens bij willen horen, trots, clubjes, partijen, uitsluiting en vervolging.

Familiezondagen
27-1 Studio Cocteau
31-3 Vormenjacht
16-6 Vormenjacht

de hoge moeilijkheidsgraad wordt dit stuk zelden
gespeeld. Na het concert kon men genieten van een
lunch bij de Museumbrasserie en tenslotte bezocht
men in het Design Museum Den Bosch de tentoonstelling Jean Cocteau – Metamorphosis.

8 maart

Jaarprogramma

Taxatiedag Venduehuis Den Haag.
Taxateurs van het Venduehuis uit Den Haag stonden
voor bezoekers klaar in het museum om hun kunst
en antiek te taxeren en desgewenst in te nemen voor
veiling. Speciaal voor de beoordeling van design, art
deco en art nouveau en Indonesische schilderijen
was Frans Leidelmeijer aanwezig, bekend van het
tv-programma Tussen Kunst & Kitsch. Men kon vrijblijvend en kosteloos maximaal 5 items per persoon/
per gezelschap laten beoordelen. Toegang tot de
taxatie was gratis.

8 maart

15
2, 4 en 6 januari
Studio Cocteau. Kinderworkshop kerstvakantie
maakvakantie.

16 februari
Une soirée avec Cocteau.
Jean Cocteau was een ware levenskunstenaar, alles
wat hij aanraakte werd onderdeel van zijn unieke
universum. Om de levenskunst van Jean Cocteau
te vieren organiseerde Design Museum Den Bosch
‘Une soirée avec Cocteau’. Een exclusieve avond met
de muziek, het design en de films van Jean Cocteau.
Gezeten te midden van het werk van Cocteau kon men
genieten van een speciaal voor deze avond samengesteld concert van Marcel Worms en Ed Spanjaard
op piano en sopraan Irene Maessen. Zij speelden
onder meer liederen van Darius Milhaud, Francis
Poulenc en Jean Wiéner op teksten van Cocteau en
Parade van Erik Satie (waarvoor Cocteau het libretto
schreef). Na dit concert kon men de tentoonstelling
ontdekken of in het auditorium luisteren naar een
interview met filmhistoricus Erwin Houtenbrink,
die aan de hand van fragmenten inging op de stilistische, biografische en thematische elementen in de
films van Cocteau.

24 februari
Concert, lezing en museumbezoek.
Katherine Rosmalen verzorgde in de Willem II
Toonzaal een korte inleiding over de relatie tussen
Stravinsky en Cocteau. Daarna kon men genieten
van een uitvoering van Le Sacre du Printemps door
Ralph van Raat in de versie voor piano solo. Door

Cocteau Wearables. Masterclass van Renée van
Trier.
Voor mensen met een affiniteit met mode, fotografie of performance werd de masterclass Cocteau
Wearables verzorgd door Renée van Trier, wier werk
sprookjesachtig, rauw en absurdistisch is en die zich
net als Cocteau uit in verschillende disciplines. De
masterclass startte met een korte presentatie over
Jean Cocteau en een bezoek aan de tentoonstelling
Jean Cocteau – Metamorphosis, waarna Renée haar
werk presenteerde en vertelde over de manier waarop zij geïnspireerd is door Cocteau. Haar tekeningen,
rekwisieten, theatervoorstellingen en haar soundtracks kwamen hierbij aan de orde. Onder begeleiding van Renée van Trier en museumdocenten kon
men een eigen ontwerp maken geïnspireerd op Jean
Cocteau. Dit kon een deel van een kledingstuk of
sieraad zijn, een rekwisiet of een tekening, foto of
film.

10 maart
Het Gesamtkunstwerk: Jean Cocteau en de Ballets
Russes. Lezing door Sjeng Scheijen.
In deze lezing sprak Sjeng Scheijen over een vormende periode in Cocteau’s artistieke leven, namelijk
toen hij samenwerkte met de Ballets Russes, het
legendarische ballet- en operagezelschap van Sergej
Diaghilev. In dat gezelschap werd een nieuwe vorm
van multidisciplinair theater beproefd, waarin kunstenaars, schrijvers, componisten en choreografen
op voet van gelijkheid met elkaar samenwerkten om
zo een nieuwe vorm van totaaltheater, een gesamtkunstwerk, te creëren. Sommige van de beroemdste
kunstenaars en componisten van de twintigste eeuw
als Matisse, Picasso, Miró, De Chirico, werkten daar
samen met componisten als Stravinsky, Debussy,
Ravel, Prokofjev, en choreografen als Fokine en
Balanchine. Cocteau was een vaste waarde in dit
gezelschap en werkte mee aan verschillende producties, waaronder aan Parade, het legendarische
‘kubistische’ ballet uit 1917 met decor en kostuums
van Picasso en muziek van Satie. Sjeng Scheijen is
slavist en Ruslandspecialist. Zijn biografie van Sergej
Diaghilev werd wereldwijd geprezen en vertaald in
het Engels, Russisch, Japans en Frans.

5 april
Nablijven. Minifestival.
Tijdens het minifestival Nablijven vulde het museum
zich met live muziek, performances en korte films.
Het festival was onderdeel van het project ‘I Like
School and School Likes Me’. Het werd een bonte
avond met performances van jongeren en kunstenaars die meededen aan het project. Theater Artemis
en Design Museum Den Bosch realiseerden dit
kunstproject in het grootste geheim. Tussen april
2017 en januari 2019 verbleven op negen middelbare
scholen tien verschillende kunstenaars, voor telkens
drie dagen en drie nachten. ‘I Like School and School
Likes Me’ is een onderzoek naar de interactie tussen
kunst en onderwijs: wordt het een confrontatie of
een dialoog? Filmmaker Melanie Pardoel maakte
van elke uitvoering een documentaire. Deze documentaires en de weerslag van het project vormden
de bijzondere presentatie ‘I Like School and School
Likes Me’, die tot en met 12 mei te zien was in het
museum.

6 april
Expertmeeting kunst en onderwijs in het kader van
‘I Like School and School Likes Me’.
Bijeenkomst voor kunstdocenten en alle anderen die
geïnteresseerd zijn in kunsteducatie. Samen bespraken zij of er in het schoolsysteem ruimte is voor de
onvoorspelbare ontmoeting met kunstenaars, en
wat zo’n ontmoeting oplevert. Met kunsteducatiekenners, deelnemende kunstenaars, docenten van
de betrokken scholen, de documentairemaker en de
bedenker van het project.

1 en 3 mei
Vormenjacht.
Vakantieworkshop.

16 juni
Modern Nederland: Totaal Modern – Wim Crouwel en
Total Design. Zondagcollege door Katherine
Rosmalen.
Niet alleen het logo van Randstad (Ben Bos) en de
bewegwijzering van Schiphol maar ook de huisstijl
van Stedelijk Museum Amsterdam en de Bijenkorf
kwamen uit de koker van Total Design. Opgericht in
1963 als Associatie voor Total Design NV door ontwerpers Wim Crouwel, Benno Wissing en Friso
Kramer en de broers Paul en Dick Schwarz werd
Total Design in de jaren zestig en zeventig een
invloedrijk en toonaangevend bureau dat veel ontwerptalent en grote opdrachtgevers aan zich wist te
binden. Misschien was het ook wel het eerste echte
moderne ontwerpbureau in Nederland dat vanuit
multidisciplinair teamwork nadacht over het ontwerpen van een visuele identiteit door het inzetten van
logo’s, briefpapier, kleurgebruik en lettertypes.

29 juni
Zomeravond in het Museumkwartier.
Het Noordbrabants Museum en Design Museum
Den Bosch zetten op zaterdagavond 29 juni de deuren open voor Zomeravond in het Museumkwartier.
Beide musea waren gratis te bezoeken van 19.00
uur tot 22.00 uur. Dit bood een unieke kans om de

tentoonstellingen Modern Nederland 1963-1989 en
Geert Lap – Specific Objects te ervaren in sfeervol
avondlicht. Bovendien vonden er deze avond drie
soorten activiteiten plaats. Ten eerste was er de
Doldwaze Dutch Design Quiz, een bloedserieuze
en ernstig triviale quiz over alle mogelijke vormen
van design. Met beeld, muziek, doe-vragen en zelfs
spontane verkleedpartijen. Een tweede activiteit
betrof een aantal prikkelende rondleidingen van 30
minuten bij de tentoonstelling Modern Nederland
1963-1989. Daarbij kon men kiezen voor een van de
volgende aanknopingspunten: ‘Modern. Wie heeft
het er nog over?’ (over de relevantie van het woord
modern voor het aanprijzen van producten), ‘Lelijk,
saai en grijs’ (over het gebruik van de woorden lelijk,
saai en grijs om architectuur tussen 1963 en 1989
te beschrijven) en ‘Wim. Bob. Ad. Bruno. Jan’. (over
de posterboys van het Nederlands modernisme).
De derde activiteit die deze avond plaatsvond was
een korte yogales te midden van de vazen van Geert
Lap, de keramist die zijn hele leven lang op zoek was
naar de perfecte vorm.

7 juli
De Dienst Esthetische Vormgeving PTT en Schiphol.
Zondagcollege door Luc Goderie.
In de tentoonstelling Modern Nederland 1963-1989
komen een aantal case studies aan bod die het
netwerk van overheid, ontwerpers, bedrijven en
opleidingen dat zo kenmerkend voor deze periode
is, laten zien. In dit college werd gefocust op twee
onderdelen hiervan: de PTT en Schiphol. De PTT
was als opdrachtgever invloedrijk in het Nederlandse
ontwerpveld door hun bijzondere ‘dienst esthetische
vormgeving’. De dienst schreef opdrachten uit voor
het ontwerp van communicatie-uitingen en natuurlijk
postzegels, maar was ook verantwoordelijk voor
(interieur)architectuur en bouwde daarnaast een
aanzienlijke kunstcollectie op. Ook Schiphol is prominent aanwezig in de tentoonstelling. Begin jaren
zestig bleek door de groei van de toeristenluchtvaart
de bouw van een nieuwe moderne nationale luchthaven noodzakelijk. Interieurarchitect Kho Liang Ie
werd gevraagd de inrichting van het gebouwencomplex voor zijn rekening te nemen. Benno Wissing
van het ontwerpbureau Total Design zorgde voor de
bewegwijzering, een specialisme dat toen nog in de
kinderschoenen stond. In 1967 werd Schiphol geopend en internationaal meteen beschouwd als een
van de meest doelmatig vormgegeven luchthavens.

17 juli, 24 juli en 7 augustus
Vakantieworkshop architectuur i.s.m. BAI (Bosch
Architectuur Initiatief).
Tijdens een stadswandeling werd gekeken naar een
aantal markante gebouwen uit de periode 1963-1989
en vervolgens kon men een eigen ontwerp en maquette maken.

2 augustus
Het moderne Nederlands landschap – vormgeving
op grote schaal. Vrijdagmiddagcollege (met excursie
Provinciehuis Noord-Brabant van Hugh Maaskant)
door Katherine Rosmalen.

Dit college nam de bezoekers mee langs een aantal
monumentale modernistische landmarks, zoals de
Stormvloedkering en het provinciehuis in Den Bosch
van architect Maaskant, en behandelde hun rol in het
Nederlands landschap. Daarnaast werd stilgestaan
bij het gegeven vakantie en vakantieparken, die weer
een ander beroep op de vormgeving van het landschap deden.

18 augustus
Maximaal modern in Minimal Art en design. Zondagcollege door Anne Weijers.
Tijdens dit college werd ingegaan op de opkomst
van Minimal Art eind jaren vijftig en begin jaren zestig
en de invloed die het werk van Carl André, Sol LeWitt
en Donald Judd had op Nederlandse kunstenaars als
Bob Bonies en André Volten met hun fascinatie voor
geometrische vormen en structuren. Aan de orde
kwam ook de impact van Minimal Art op (kunst)werken in de openbare ruimte, zoals de PTT-kantoren.

15 september
Revolutie: de ontstaansjaren van de NSDAP. Zondagcollege door Joke Backx.
Dit college besteedde aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van de nationaalsocialistische partij
NSDAP. Na de vredesonderhandelingen in Versailles
en het aftreden van de keizer was Duitsland het
toneel van grote sociale onrust. Het land dreigde
verstrikt te raken in een burgeroorlog. De nieuwe
regering sloeg met behulp van het leger communistische opstanden neer. In deze setting werd Adolf
Hitler lid van de DAP en vormde hij deze partij om tot
de NSDAP. In 1923 werd Duitsland opgeschrikt door
de Bierkellerputsch, de staatsgreep door de NSDAP.
Hitler werd gearresteerd en gevangengezet; in deze
periode van gevangenschap schreef hij Mein Kampf.
In dit boek gaat Hitler in op de ontwrichtende rol die
het Joodse volk in Duitsland en de wereld zou spelen
en de Lebensraum die het Duitse volk volgens hem
toekwam. Met Mein Kampf begon ook de Führercultus; het vieren van een leider met bijzondere gaven
die het geplaagde Duitsland met een nieuwe ideologie
zou redden. In dit college vertelde Joke Backx ook
over de beeldtaal van de NSDAP in deze vroege jaren,
en hoe haar vormgeving zich verhield ten opzichte van
die van andere groeperingen zoals de communisten.

22 september
De tijdsgeest en de vorming van een gedachtegoed.
Zondagcollege door Joke Backx.
In de tentoonstelling Design van het Derde Rijk was
een schrijftafel te zien die de dichter en schilder
Hermann Burte in 1925 voor eigen gebruik ontwierp.
Burte was al voor de Eerste Wereldoorlog in de ban
van de zogenaamde völkische bewegingen. Het
college ging nader in op de betekenis en de impact
van deze bewegingen: hoe werd hun gedachtegoed gevormd, welke rol speelde cultuur erin? Hoe
zag het netwerk eruit waarin deze mensen zich
bewogen, wie steunde hen financieel, welke media
hadden zij in handen? Deze bewegingen droegen
het belang van de eigen Duitse cultuur uit en waren
sterk racistisch en anti-Joods. Ook het völkische
Thule-Gesellschaft uit München was gericht op een

agressieve strijd tegen groepen die zogenaamd nietDuits waren. Het gezelschap was tegen de Weimar
Republiek, tegen de democratische grondwet,
vrouwenstemrecht en communisme. Volgens hen
zouden de Joden achter al deze bewegingen zitten.
Latere nazikopstukken als Heinrich Himmler, Rudolf
Hess en Alfred Rosenberg waren bij het gezelschap
betrokken. Ze hingen het idee aan van een overheersende Noordse, boreale cultuur.

29 september
München, Hauptstadt der Bewegung. Zondagcollege
door Almar Seinen en Joke Backx.
Het college richtte zich op München als ‘Hauptstadt
der Kunst und unserer Bewegung’, zoals Adolf Hitler
de stad noemde in een rede uit 1934. Hitler woonde
sinds 1919 in München en hier was ook de NSDAP
opgericht. Er stonden het partijgebouw, het in 1930
onder leiding van de architect Paul Ludwig Troost
verbouwde Palais Barlow, maar ook de hoofdkwartieren van de SA en de SS. De Feldhernhalle, een
door koning Ludwig I van Beieren gebouwd monument werd door de nationaalsocialisten toegeëigend
met een gedenkplaat van omgekomen putschisten.
In het dorp Dachau, iets ten noorden van München,
werd al in 1933 het eerste Duitse concentratiekamp
ingericht. Als hoofdstad van de kunst huisvestte de
stad het Haus der Kunst, het museum in München
dat in 1933 in opdracht van Adolf Hitler werd ontworpen door de architect Paul Ludwig Troost. Behalve
bij al deze onderwerpen werd in het college stilgestaan bij hoe men tegenwoordig in de stad München
omgaat met dit verleden.

6 oktober
Neurenberg, Stadt der Reichsparteitagen. Zondagcollege door Joke Backx en Tomas van den Heuvel.
Ook Neurenberg was een van de zogenaamde
Führersteden, een status die vijf steden in het Derde
Rijk kregen omdat ze grondig herzien zouden worden en omdat er grote nationaalsocialistische gebouwencomplexen zouden verrijzen. In Neurenberg
werd daadwerkelijk een start gemaakt met de haastige
bouw van een omgeving voor de rijkspartijdagen
van de NSDAP. Joke Backx en Tomas van den Heuvel
maakten tijdens dit college inzichtelijk hoe deze
partijdagen eruitzagen en hoe de ‘massa’ hier als
vormgevingselement werd ingezet. Ze bespraken
onder meer ook de massameetings en parades die
de nazi’s in Neurenberg hielden, de rol van de media
daarbij en het feit dat Neurenberg voor de nazi’s dé
plek voor zelfpromotie was.

13 oktober
Design van het Derde Rijk, onderdeel van een gesloten systeem. Zondagcollege door Almar Seinen.
Het Organisationsbuch der NSDAP laat zien hoe de
totalitaire nazistaat alles tot in detail probeerde te regelen en controleren. Ook de vormgeving was georganiseerd. Almar Seinen vertelde hoe dit boek richtlijnen en beschrijvingen verstrekte over de uniformen,
onderscheidingstekens, vlaggen en vaandels van de
nazipartij. Ook verwijlde hij bij de voorschriften met
betrekking tot het gebruik van lettertypes en de door
Joseph Goebbels ingestelde Reichskulturkammer.

18, 25 oktober en 27 december

24 november

Logo’s en symbolen. Kindercollege.
In dit college keken we met kinderen en hun begeleiders naar design dat ontworpen, bedacht en
gemaakt werd in Duitsland tussen 1933 en 1945.
De docent nodigde de aanwezige kinderen uit om
te vertellen wat ze zagen en dachten. Tijdens het
college in de vakantie keken we naar de logo’s en
symbolen van de nazi’s, maar ook naar de impact
van hedendaagse logo’s en symbolen.

De film, propagandamiddel bij uitstek. Zondagcollege
door Joke Backx.
In dit college werd stilgestaan bij een aantal films
waarin de nationaalsocialistische boodschap meer of
minder verhuld wordt weergeven. Ook vertelde Joke
Backx hoeveel waarde Hitler en zijn minister van
Volksvoorlichting en Propaganda Joseph Goebbels
hechtten aan de filmindustrie als efficiënt communicatie- en propagandamiddel voor het nationaalsocialistische gedachtegoed.

3 november
Den Bosch, beelden uit een stad in bezettingstijd.
Zondagcollege door Kim van Kessel.
In dit interactieve college werd design van het Derde
Rijk besproken naar aanleiding van fotomateriaal uit
het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. Uitgangspunten
waren daarbij de volgende vragen: Wat tonen foto’s
uit bezet Den Bosch ons over de vormgeving van
het Derde Rijk? Hoe veranderde het straatbeeld door
de aanwezigheid van de Duitse bezetter? Hoe zag
de propaganda van de Duitse bezetter eruit in Den
Bosch? Dit college kwam tot stand met de hulp van
Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

3 november
Musique Concrète i.s.m. November Music. Door
Cecilia Arditto / Alu Montorfano.
Op deze dag was Arditto’s nieuwe totaalinstallatie
Musique Concrète te bewonderen, een surrealistisch
klank- en lichtspel dat zich afspeelt in het duister.
Twee spelers zetten klankobjecten, tapes en beeldprojectoren in om een ruimtelijk en magisch ritueel
op te roepen. Met sobere middelen creëerden de
spelers een verleidelijke, filmische droomwereld.

10 november
Architectuur, waarin het Duitse verleden en toekomst
samenkomen. Zondagcollege door Katherine Rosmalen.
Een college over de alomtegenwoordigheid en onontkoombaarheid van architectuur voor het regime
van Hitler. Katherine Rosmalen legde uit hoe de
Führer architectuur en stedenbouw zag als middel
om een nieuwe samenleving te vormen en in te richten en hoe deze zienswijze paste in de tijdgeest van
de eerste helft van de twintigste eeuw.

17 november
Antisemitisme, een geschiedenis. Zondagcollege.
Te gast was Ludo Abicht, Vlaams filosoof, germanist
en schrijver van o.a. De eeuwige kop van Jood. Een
geschiedenis van het antisemitisme, verschenen in
september 2019. Hij werd geïnterviewd door Joke
Backx en vertelde over de geschiedenis van het
antisemitisme. Hoewel hij in zijn historische overzicht
al sporen van anti-Joodse hetzes in het oude Egypte
terugvond, vormt het anti-judaïsme van het christendom voor hem een belangrijke verklaring voor vele
dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van
het Joodse volk in Europa. Abicht legde helder uit
hoe dit religieus gemotiveerd anti-judaïsme evolueerde naar seculier modern antisemitisme.

28 november
Politiek en Verleiding. Discussieavond i.s.m. met Max
van der Hout (programmeur) en debatpodium Ruw.
Onder leiding van moderator Ivana Ivkovic gingen
historici, filosofen en kunstenaars met elkaar in
discussie over de verleiding en het gevaar van het
fascisme. Waarin schuilt de aantrekkingskracht van
deze ideologie? Zijn de zorgen over nieuwe gedaantes van het fascisme terecht? En hoe kunnen
we ons daartegen wapenen? Rondom deze vragen
werden twee discussieavonden georganiseerd. De
avonden waren opgezet om voldoende tijd te bieden
voor verdieping, een open gesprek met deelname
van het publiek en een gezamenlijke zoektocht naar
de betekenis van het historische fascisme en de
complexe politieke werkelijkheid van nu. De eerste
avond, Politiek en Verleiding getiteld, vond plaats op
28 november; de tweede avond (met de titel Nooit
meer fascisme!) werd op 16 januari 2020 gehouden.
Tijdens de eerste discussieavond vond een gesprek
plaats tussen historicus, muzikant en schrijver
Ewoud Kieft en kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster. Kieft is de auteur van Het verboden boek, Mein
Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme.
Lijster publiceerde onder meer de essaybundel De
grote vlucht inwaarts: Essays over cultuur in een
onoverzichtelijke wereld.

1 december
Berlijn, van ‘vrijgevochten bende’ tot Welthauptstadt
Germania. Zondagcollege door Katherine Rosmalen.
Dit college behandelde de verschillende gedaantes
die Berlijn tussen 1933 en 1945 heeft gekend. De
plannen die Hitler voor Berlijn had waren groots: het
moest de Wereldhoofdstad Germania worden. Dit
ging gepaard met alles overtreffende bouwvisioenen.
Een eerste proeve daarvan was het in 1936 gebouwde Olympische Stadion in classicistische stijl. Met
architect Albert Speer werd er gewerkt aan stedenbouwkundige plannen met classicistische prestigeprojecten en monumentale boulevards. De impact
op de stad zou enorm zijn als de plannen uitgevoerd
zouden worden.

1 en 15 december
SPEER. Theatervoorstelling van Bo Tarenskeen.
Een voorstelling over schaalvergroting, proportie en
de menselijke maat in een unieke uitvoering midden
in de tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Een
Amsterdamse kunstcritica krijgt opdracht de grote nazi-architect Speer te interviewen. Tijdens het
gesprek probeert ze hardnekkig het enkel en alleen
over kunst te hebben. Albert Speer ontwierp bouw-

werken die de grandeur van het Derde Rijk moesten
uitstralen. Als Minister van Bewapening lukte het
hem de oorlog, die hij al in 1942 als verloren beschouwde, met jaren te verlengen.

8 december
Entartete Kunst en de Grosse Deutsche Kunstausstellung. Zondagcollege.
Patrick Verhoeven, schrijver van de uiteenzetting
‘Van Nationalgalerie naar Führermuseum: Entartete
Kunst versus Nationalsozialistische Kunst’ gaf dit college. Besproken werd de obsessie van de nazi’s met
betrekking tot culturele zuiverheid (gekoppeld aan
biologische zuiverheid), die onder meer tot uitdrukking kwam in de reizende tentoonstelling Entartete
Kunst die in 1937 in München begon. Daar werd moderne en internationale abstracte kunst geëxposeerd
die volgens de nazi’s werd beschouwd als verwerpelijk. Hiertegenover stond kunst die volgens de nazi’s
de grootsheid van Duitsland weerspiegelde en die
tegelijkertijd werd getoond op de Grosse Deutsche
Kunstausstellung.

Publiekszaken:
Educatie

13 december
De nieuwe beeldtaal van het fascisme. Discussiemiddag.
Discussiegenoten tijdens deze middag waren Leendert
Jacob van Duijvenbode (grafisch ontwerper en illustrator, onderzoeker van memecultuur en extreemrechts), Omar Muñoz Cremers (socioloog en schrijver,
geïnteresseerd in ‘retromania’ en hedendaagse politieke bewegingen met een fascistoïde karakter)
en Tomas van den Heuvel (historicus en junior
conservator van de tentoonstelling Design van het
Derde Rijk). Onder leiding van museummedewerker
Maan Leo voerden zij een gesprek over ironie en
extreemrechts. Daarbij kwam de vraag aan de orde
of we hier te maken hebben met onschuldige grappenmakerij, of dat ironie misschien juist wel een van
de belangrijkste wapens van deze nieuwe fascistoïde
bewegingen is. Ook besproken werd de beeldtaal
van ‘alt-rechts’.

15 december
Fotografie, door de ogen van daders en slachtoffers,
soldaten en burgers. Zondagcollege door Joke
Backx en Egon Schepel.

16

Scholen die zich bezighouden met designeducatie
worden vanaf 2018 nog beter bediend door het Design Museum Den Bosch. Hier kunnen hun leerlingen
ervaren wat design is, hoe het wordt gemaakt, wat
de rol van design in de samenleving is. De afdeling
educatie heeft de programmering voor het onderwijs
herijkt in de transformatie naar designmuseum. Het
museum heeft 7 design-workouts ontwikkeld. Deze
workouts worden aangepast aan onderwijstype en
leeftijd. Interactiviteit is hierbij belangrijk, de inbreng
en kijk van leerlingen worden gestimuleerd en gewaardeerd. In deze workouts richten we ons op het
ontwikkelen van denk- en ontwerpvaardigheden. We
proberen leerlingen op een enthousiasmerende manier te laten ervaren dat ook zij de vormgevers zijn
van hun omgeving en van de toekomst. Vanuit scholen horen we enthousiaste geluiden over de focus
op design. Design staat dicht bij het dagelijkse leven
van leerlingen en is cool en concreet. Ook de opzet
van de workouts met kijk-, praat- en maakonderdelen wordt gewaardeerd.
Tijdens de tentoonstelling Design van het Derde Rijk
zijn twee speciaal hiervoor ontwikkelde workouts
aangeboden. In de museumles ‘Schuldig Design’
analyseren leerlingen uit de bovenbouw van het VO
en het mbo onder begeleiding van een museumdocent een aantal voorbeelden van design uit deze
periode. Thema’s die aan de orde komen zijn: propaganda, verleiding, terreur, racisme, uitsluiting,
Führercultus, doelgroepenmarketing en technologie.
Leerlingen worden uitgedaagd om over de volgende
zeven vragen na te denken:

• Wat is design?
• Op welke manieren werd design ingezet door het
totalitaire regime van nazi-Duitsland en hoe belangrijk was design in het Derde Rijk?
• Wat was de impact van dit design op verschillende
groepen mensen in Duitsland?
• Hoe kijken we nu naar dit design en de ontwerpers?
• Wanneer is design goed en wanneer is design
slecht?
• Zijn er overeenkomsten met design en beelden die
jij wel eens gezien hebt?
• In hoeverre word jij beïnvloed door design en
media?
Deze museumles werd gedaan als buitenschoolse
activiteit bij designlessen, CKV, geschiedenis, Duits
en burgerschap of maatschappijleer.
De tweede workout die ontwikkeld werd bij Design
van het Derde Rijk is de museumles ‘Wij en zij in de
Tweede Wereldoorlog’. Deze les is gemaakt voor
leerlingen in het primair onderwijs en de onderbouw
van het VO. In de museumles ‘Wij en zij in de Tweede Wereldoorlog’ leren leerlingen aan de hand van
een aantal objecten over het leven in Duitsland en
Nederland in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw.
Welke wij’s en zij’s waren er en hoe leefden zij? In de
Tweede Wereldoorlog bepaalde bij welke groep je
hoorde je kans op vrijheid en overleven: kinderen /
volwassenen; soldaten / burgers; arme mensen /
rijke mensen; vluchtelingen / mensen die bleven;
Joodse mensen / niet-Joodse mensen. Hoe probeerden Hitler en zijn partij grote groepen mensen
te beïnvloeden en tegen elkaar uit te spelen? Alles
was erop gericht een nieuwe supermacht te maken:
het Derde Rijk. Van meet af aan was duidelijk dat
dit rijk niet voor iedereen bedoeld was. Alleen door
terreur, oorlog en uitsluiting kon dit bereikt worden.
Dat gebeurde niet alleen met woorden en beelden:
het hele dagelijkse leven werd vormgegeven. Van de
lesstof die op school werd onderwezen tot wat je in
je vrije tijd deed. Bij deze les komen onder andere de
volgende vragen aan bod:
• Zijn er wij’s en zij’s waarmee leerlingen nu te maken
hebben?
• Hoe vreemd is het dat Hitler en zijn regering hele
mooie dingen laten maken zoals imposante gebouwen en auto’s voor iedereen?
• Geloof jij altijd wat de juffen en meesters op school
vertellen en wat er in de boeken of op internet
staat?
• Wat is propaganda en hoe herken je het?
• Zijn er dingen en ideeën vandaag de dag waar je
waakzaam voor moet zijn?
In 2019 merkten we dat een aantal scholen de designworkouts willen opnemen in hun jaarprogramma; dit
betekent herhaalbezoek en een duurzame samenwerking met een aantal scholen. Onze focus ligt
bij het vinden van deze samenwerking vooral bij
mbo-instellingen. Onze partners zijn KW1C (Den
Bosch), Nemeto (Utrecht) en SintLucas (Boxtel). Het
aantal mbo-leerlingen is in vergelijking met voorgaande jaren toegenomen.

De educatieve afdeling zoekt samen met het onderwijs en andere partners naar manieren om designen cultuureducatie te versterken binnen de scholen.
Het museum is hierbij de samenwerkingspartner die
traint, adviseert, inspireert en werk uit handen neemt
door programma’s te initiëren en te ontwikkelen.
Door het trainen van docenten en docenten te betrekken bij onze projecten proberen we een duurzame impuls aan de cultuureducatie binnen het onderwijs te geven. Het project ‘I Like School and School
Likes Me’, georganiseerd in samenwerking met
Theater Artemis werd dit jaar nogmaals uitgevoerd
op een tweetal middelbare scholen in Nederland. Het
werd in het museum afgesloten met een presentatie
van de gemaakte documentaires, een minifestival
en een expertmeeting. In 2019 is door de afdeling
educatie samengewerkt met de koepelorganisaties
Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Babel, TechXperience, LKCA, met de marktplaatsen Plaza Cultura en
Phoenix Cultuur, met jeugdtheatergroep Artemis en
Het Noordbrabants Museum.

Educatieprojecten 2019

• ‘Verder Kijken Doordenken’ in samenwerking met
Plaza Cultura. Een serie trainingen voor docenten
over de methode Thinking Routines.
• ‘I Like School and School Likes Me’, in samenwerking met jeugdtheatergroep Artemis en zeven
middelbare scholen.
• Museumschatten: museumlessen in samenwerking
met Erfgoed Brabant.
• Veranders design- en techniekproject, voor de
groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs en de
groepen 1-2 van het voortgezet onderwijs.

Deelnamecijfers
per onderwijssoort

2014

2015

2016

primair onderwijs
voortgezet onderwijs
(incl. vmbo)
mbo
hbo / wo
docenten

2.543

4.070

4.168

1.366
615
843
366

1.473
597
708
420

2.618
475
424
337

Totaal

5.733

7.268

8.022

2017

2018

2019

4.715

1.810

845

3.602
707
674
1.023

6.947
920
607
380

3.208
2.247
624
461

10.721

10.807

7.385

primair onderwijs
voortgezet onderwijs
(incl. vmbo)
mbo
hbo / wo
docenten
Totaal

Opmerkingen bij
deelnamecijfers

De bezoekersaantallen vanuit schoolbezoek fluctueren met de jaren. Dit komt omdat we in de voorgaande jaren vaak projectmatige educatieprojecten met
externe subsidiëring gedaan hebben.
In 2018 deden bijvoorbeeld 5221 leerlingen uit het
voortgezet en primair onderwijs op school mee met
het project ‘I Like School and School Likes Me’. Het
kunst- en techniekproject Kunstructeur, in samenwerking met techniekpromotieplatform TechXperience, heeft tot en met 2018 jaarlijks voor enkele
duizenden deelnemende leerlingen gezorgd, zowel
op school als in het museum. Dit werd mogelijk gemaakt door een gezamenlijke bijdrage van het museum en TechXperience van € 30.000 per jaar. In de
jaren 2015, 2016 en 2017 zijn in samenwerkingsprojecten voor het basisonderwijs en met subsidiëring
door Kunstbalie educatieprojecten in Beek en Donk,
Hilvarenbeek en Vught tot stand gekomen.
Deze gesubsidieerde projecten hebben de educatieafdeling een impuls gegeven in bekendheid en expertise. Nu het museum Design Museum is geworden,
is de focus echter verlegd van algemene kunsteducatie naar designeducatie. Het heeft nu prioriteit
om leerlingen het museum te laten bezoeken en
minder projecten op locatie te doen. Daarnaast willen we de educatie nog meer vanuit de kwaliteit van
het tentoonstellingsprogramma in het museum laten
starten. Daarbij zijn we minder afhankelijk van specifieke educatiesubsidies. In 2019 is hier een goede
start mee gemaakt bij Design van het Derde Rijk. Er
hebben in 2019 zo’n 4000 leerlingen en studenten
een museum workout bij deze tentoonstelling gedaan.

Marketing &
communicatie

partner in de citymarketingcampagne ‘Cultuurstad
van het Zuiden’. Ook zijn verschillende arrangementen ontwikkeld: bij de tentoonstelling The Ghosts of
Sunday Morning werd een speciaal bezoekersarrangement aangeboden met sundaymorning@EKWC en
bij de tentoonstelling Geert Lap – Specific Objects
werd een zeer succesvolle samenwerking met Cor
Unum opgezet. Ook het evenement ‘Zomeravond
in het Museumkwartier’ dat we organiseerden met
Het Noordbrabants Museum was een succes. Om
de Blauwe Engelen, VVV-medewerkers en andere
mensen werkzaam in de lokale toeristensector kennis te laten maken met ons aanbod is in juni samen
met Het Noordbrabants Museum een drukbezochte
intermediairsbijeenkomst opgezet. Met Nationaal
Monument Kamp Vught hebben we een uitwisseling
van kortingscodes voor toegangskaarten gehad,
waarvan door veel mensen gebruik is gemaakt. Onze
deelname in het arrangement ‘Proef de vrijheid’
van Bossche Locals heeft niet tot grote bezoekersaantallen, maar wel tot een interessante nieuwe
samenwerkingspartner geleid. We hebben in 2019
herhaaldelijk geprobeerd een doorlopende samenwerking met We Are Public op te zetten, maar daar
zijn we uiteindelijk niet succesvol in gebleken; een
aandachtspunt voor 2020.

Media-analyse
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Bezoekcijfers
140.794
82.542
78.633
82.520
75.012

bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers

in
in
in
in
in

2019
2018
2017
2016
2015

De bezoekcijfers laten het al zien: 2019 was een
uitzonderlijk jaar. Nog nooit hebben we zo veel
bezoekers over de vloer gehad. Natuurlijk heeft dit
alles te maken met de buitengewone aandacht die
de tentoonstelling Design van het Derde Rijk heeft
gekregen. Met een gemiddeld aantal bezoekers van
5.244 per week en een totaal van 82.343 bezoekers
in 2019 was deze tentoonstelling een absolute topperiode.
Toch moet ook het eerste deel van het jaar niet
onderschat worden. De laatste weken van de tentoonstelling Jean Cocteau – Metamorphosis (t/m
10 maart) trokken gemiddeld 2.547 bezoekers per
week. Het gemiddelde aantal bezoekers per week
tot en met 18 augustus was 1.716, in 2018 was het
gemiddelde 1.587 per week. Ook het contrast met
de zomerperiode was groot. Waar we in 2018 nog
gemiddeld 1.150 bezoekers per week in juni, juli
en augustus ontvingen, was dat in 2019 gemiddeld
1.508.

Samenwerkingen

In het afgelopen jaar is actief ingezet op het versterken van samenwerkingen binnen de stad en in de
regio. Zo is Design Museum Den Bosch een actieve

Het bedrijf Media Info Groep voert in opdracht
van Design Museum Den Bosch een kwantitatieve
jaaranalyse van de media-aandacht uit. In totaal zijn
1086 nieuwsberichten over het museum verschenen,
een stijging van 36% ten opzichte van 2018. De
totale media-waarde van deze berichten was
€ 2.850.005 en het totale bereik 125.559.765. Design
van het Derde Rijk zorgde voor een aantal duidelijke pieken in de media-aandacht. Maar liefst 489
berichten gingen over deze tentoonstelling. Hierbij
is het belangrijk op te merken dat Medio Info Groep
alleen de Nederlandstalige publicaties monitort.
Zeker in het derde en vierde kwartaal was het aantal
internationale publicaties substantieel. Met aandacht
in The New York Times, Le Monde, The Guardian, El
Pais, Al-Jazeera, het NOS Journaal, ARTE, Bild, Die
Zeit en alle andere grote kranten en tv-zenders binnen en buiten Europa heeft het museum in het najaar
van 2019 waarlijk internationaal op de kaart gestaan.
Ook in verschillende jaarlijstjes deed het museum
het goed. De tentoonstellingen Modern Nederland
1963-1989 en Geert Lap – Specific Objects stonden
in de top vijf van beste designtentoonstellingen van
NRC Handelsblad. In het Brabants Dagblad stond de
tentoonstelling Design van het Derde Rijk in de top
tien van beste cultuur in Brabant.

Bezoekersonderzoek

Het bezoekersonderzoek van Design Museum Den
Bosch wordt uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand
Consultancy. Na een dieptepunt van slechts 79
respondenten in 2018, is voor 2019 de ambitie uitgesproken om in ieder geval meer deelnemers voor het
onderzoek te rekruteren, om zo de representativiteit
van de uitkomsten te vergroten. Dit is goed gelukt:
met 872 respondenten in 2019 hebben we een
vertienvoudiging weten te bewerkstelligen. Deze uit-

zonderlijke cijfers hebben gedeeltelijk te maken met
het uitzonderlijke jaar dat we achter de rug hebben:
er zijn simpelweg aanzienlijk meer bezoekers in het
museum geweest, en de online ticketverkoop maakte dat we veel meer mensen konden vragen deel te
nemen aan het onderzoek. We proberen deze trend
het komende jaar door te zetten. Het grote contrast
in respondenten tussen beide jaren maakt helaas wel
dat een vergelijking tussen 2018 en 2019 niet per se
representatief is.
Bezoekers hadden in 2019 veel waardering voor het
museum: 69% van de bezoekers gaf aan bijzonder
veel of veel waardering voor het museum te hebben,
slechts 4% had weinig waardering voor het museum.
Vooral het vriendelijke personeel (62%), de prettige
sfeer (54%) en het aantrekkelijke gebouw (49%)
spraken bezoekers aan. Het museum wordt gezien
als creatief (51%), sympathiek (44%), gedurfd (28%)
en uniek (23%). Opvallend is de verschuiving in de
bezoekfrequentie: waar in verleden jaren gemiddeld
25% van de bezoekers voor het eerst in het museum
was, was dat percentage in 2019 een opmerkelijke 56%. We zien ook een verschuiving in de soort
bezoekers: normaal verwelkomen we rond de 35%
mannen, in 2019 was dat 53%. 10% van de bezoekers kwam uit Den Bosch (ten opzichte van 19% in
2018), en 36% kwam uit Noord-Brabant (ten opzichte van 58% in 2018). Ook internationaal hebben we
een breder publiek bereikt: we zijn van 1% naar 5%
internationale bezoekers gegaan. Dit aantal lijkt echter niet helemaal representatief te zijn: op basis van
de ingevulde postcodes en taalkeuze op de website
voor de online ticketverkoop zou het percentage op
9% kunnen liggen.

De uitkomsten van het bezoekersonderzoek laten
ook zien waar het museum de komende jaren nog
verbetering dient te realiseren. Zo is de binding die
bezoekers ervaren met het museum opvallend laag:
slechts 10% voelt zich zeer sterk of sterk verbonden,
en 43% voelt zich weinig verbonden. Dat kan natuurlijk te maken hebben met het eerder genoemde hoge
aantal bezoekers dat dit jaar voor het eerst in het
museum was. Ook de zeer beperkte vaste collectiepresentatie en het feit dat we nog geen jarenlange
traditie onder de naam Design Museum Den Bosch
hebben, kan meespelen. Feit blijft dat dit een aandachtspunt voor de komende jaren is. Hoewel we
graag meer jongere bezoekers zouden trekken, laten
de cijfers zien dat het aantal bezoekers van 55 jaar
en ouder zelfs licht is toegenomen. Ook daar zal de
komende jaren aan gewerkt worden.

The Ghosts of Sunday
Morning
‘Ode aan de stille werkers’
Gerrit van den Hoven
Brabants Dagblad, 28-02-2019

‘Keramiek als geestverschijningen’
Chris Reinewald
Designgeschiedenis, 23-03-2019

Pershoogtepunten
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Toen Emmy, Nu Gijs

‘Toen Emmy, Nu Gijs’
Gijs Beukers
Sir Edmund, de Volkskrant, 26-01-2019, in de rubriek
‘Laatste Kans!’

Modern Nederland 19631989

‘Ontwerpers, wees niet te gauw tevreden over nu’
Interview Timo de Rijk / Ronnie Weessies
Architectenweb, 22-03-2019
‘Design als voedsel voor het volk’
Wietse Schmidt
De Telegraaf, 26-03-2019
‘Abstracte vriendelijkheid’
Chris Reinewald
Museumtijdschrift, 01-04-2019
‘Strak, Streng en Helder’
Edo Dijksterhuis
Zuiderlucht, 01-04-2019
‘Verfrissend en praktisch’
Koen Kleijn
De Groene Amsterdammer, 24-04-2019
‘De vele vormen van Nederlandse vormgeving’
Janno Martens
Archined, 25-04-2019

‘Allegorieën uit klei’
Liza Prins
Metropolis M, 15-04-2019

Geert Lap – Specific Objects

‘Ook het Kwaad is ontworpen, maar nu is het op
aanraakafstand in de tentoonstelling Design van
het Derde Rijk’
Bob Witman
De Volkskrant, 05-09-2019
‘Zo maak je een tentoonstelling over nazidesign
zonder het fascisme te verheerlijken: “Je proeft
de actualiteit.”’
Karolien Knols
De Volkskrant, 05-09-2019
‘Genadeloos wordt duidelijk dat design het
kwaad kan dienen’
Bernard Hulsman
NRC Handelsblad, 06-09-2019

‘Perfectie vormgegeven’
Mariëtte Schrader
Collect, 01-05-2019

‘Kwaadaardig Design’
Jan Pieter Ekker
Het Parool, 2019-09-07

‘Veel met weinig’
Hilda Bouma
Financieele Dagblad, 25-05-2019

‘Laat nazi-verleiding aan onze kinderen zien’
De Volkskrant, Brief van de dag, 11-09-2019

‘Die Nazis passten sogar den Stahlhelm ihrer
Ideologie an’
Annette Birschel, Die Welt, 06-09-2019
‘Nazi design exhibition at Dutch museum braces
for protests’
Catherine Hickley The Art Newspaper, 06-09-2019
‘VW-Käfer und Nazi-Nippes Design des Dritten
Reiches im Museum’ (Redactie)
Deutsche Welle, 07-09-2019
‘Nazi design exhibition in Netherlands raises
fears of glorification’ Daniel Boffey
The Guardian, 09-09-2019
‘Museum feiert das verstörende Design des
Nazi-Terrors’
Matthias Lukaschewitsch, Bild, 2019-09-10
‘Hitler groeten doe je zo, met gestrekte arm’
Marc Reynebeau
De Standaard, 12-09-2019

‘Opperste perfectie van een tedere purist’
Chris Reinewald
Vormen uit Vuur, 01-06-2019

‘Nazi-design trekt veel jonge mannen, maar
welke?’
Margriet Oostveen
De Volkskrant, column, 15-09-2019

‘De vernietigende hamer is ook Geert Lap’
Arjen Ribbens
NRC Handelsblad, 05-06-2019

‘Beladen nazi-tentoonstelling maakt de tongen
los’ Bas Roetman
Trouw, in de rubriek ‘Bladen’, 23-09-2019

‘Serene keramiek van perfectionist Geert Lap’
Gerrit van den Hoven
Brabants Dagblad, 06-06-2019

‘Ontworpen kwaad’ Gesprek Timo de Rijk en Leendert Jacob van Duijvenbode / Viveka van de Vliet
Dude, 2019-10-01

‘Timo de Rijk zet museum in Den Bosch op de
kaart met nazidesign’
Guido Joris
Joods Actueel, 15-09-2019

‘Geert Lap – Specific Objects’
Volkskrant Magazine, in de rubriek ‘Wat vonden we
ervan?’, 14-06-2019

‘Met groep 8 kijken naar nazidesign: “Die man is
boos en wil ons bang maken”’
Toef Jaeger
NRC Handelsblad, 09-10-2019

‘Se si mostra la bellezza del Male’
Pietro Del Re
La Repubblica, in het supplement Robinson,
05-10-2019

‘100.000 bezoekers voor Design van het Derde
Rijk’
Arjen Ribbens
NRC Handelsblad, 21-01-2010

‘Wollt ihr das totale Design’
Peter Dittmar, Die Welt, 19-11-2019

BUITENLAND

Design van het Derde Rijk in Design Museum
Den Bosch
AVROTROS: Nu te zien!, 05-12-2019

Design van het Derde Rijk
NEDERLAND
‘Van kijken naar een hakenkruis wordt je nog
geen nazi’
Interview Timo de Rijk / Gerrit van den Hoven
Brabants Dagblad, 16-02-2019
‘Den Bosch toont nazidesign uit Duitse depots’
Lynn Stoo
Duitsland Instituut, 29-08-2019
‘De Hitlergroet is ook design’
Interview Timo de Rijk / Elsbeth Grievink
FD Persoonlijk, 31-08-2019
‘Nazi-design: hoe ontwerpkunst de Duitsers
verleidde’
Sebastiaan Proos
HP/De Tijd, 03-09-2019

“Prachtig, maar er staat wel een hakenkruis op”
Interview Timo de Rijk / Thijs Demeulemeester
Knack, 04-09-2019
‘Nazi design show divides the Netherlands’
(Redactie)
Latin American Herald Tribune, 04-09-2019
“Die Gestaltung kann nichts dafür, dass sie fur
Böses missbraucht wurde”
Interview Timo de Rijk / Carola Padtberg
Der Spiegel, 06-09-2019

‘A nazi design show and a controversial curator’
Nina Siegal
New York Times, 17-09-2019
‘Design et nazisme, un rapprochement qui dérange’
Anne-Lise Carlo
Le Monde, 17-10-2019

Televisie/Beeld

‘Nazi-Design: Aufarbeitung oder Verherrlichung?’
Arte, Aktuelles und Gesellschaft, 20-09-2019
‘Ausstellung zum NS-Design - eine Gratwanderung’
ARD: Tagesschau, 09-09-2019
‘Nazi design exhibition faces protests’
Al Jazeera, 07-09-2019
‘Museumdirecteur over Nazi-design: “Het
ontwerp is niet schuldig”’
ED.nl, 05-09-2019

‘Netherlands: Controversial Third Reich exhibition
to open in Dutch museum’
Ruptly.tv, 04-09-2019
‘Nazi-design op expo in Den Bosch is mooi/lelijk/
goed/fout/alles’
NOS: Journaal, 03-09-2019
‘Tentoonstelling over nazi-design: “Niets te vieren, veel te begrijpen”’
NOS: Nieuwsuur, 23-02-2019

Radio/Geluid
‘Design des Bösen: Ausstellung über NS-Design’
WDR: Scala: Hintergrund Kultur, 08-10-2019
‘Wie die Nazis Design nutzten, um ihre Propaganda zu verbreiten’
BR24, 09-09-2019
‘Het Gesprek - Timo de Rijk’,
NPO Radio 1: Opium, 07-09-2019
‘Horen meubels van Hitler thuis in een designmuseum? Expo in Nederland toont nazidesign’
VRT: De Morgen, 05-09-2019

Overig
‘VT loves Designstad Den Bosch’
Flory Hartog
VTWonen, 14-01-2019
“Samen kijk je met meerdere ogen en dan zie je
eigenlijk heel veel”
Iris van den Boezem
Mestmag.nl – Reportage educatieprogramma,
14-01-2019
‘Dit is de beste beeldende kunst van 2019
– Design’
Arjen Ribbens
NRC Handelsblad – Vermeldingen Modern Nederland
1963-1989 en Specific Objects, 17-12-2019
‘Van LocHal tot Dave Budha - Dit was de beste
cultuur van Brabant in 2019’
Thomas Snoeijs
Brabants Dagblad – Vermelding Design van het
Derde Rijk, 19-12-2019
‘2019 in 19 quotes’
(Redactie)
Brabants Dagblad – Vermelding Maan Leo over
Design van het Derde Rijk, 27-12-2019

‘De vernietigende hamer is ook Geert Lap’
Arjen Ribbens
NRC Handelsblad, 05-06-2019
u

“Prachtig, maar er staat wel een hakenkruis op”
Interview Timo de Rijk / Thijs Demeulemeester
Knack, 04-09-2019
t

‘Design als voedsel voor het volk’
Wietse Schmidt
De Telegraaf, 26-03-2019
q

‘Nazi design exhibition in Netherlands
raises fears of glorification’
Daniel Boffey
The Guardian, 09-09-2019
t

‘Met groep 8 kijken naar
nazidesign: “Die man is boos
en wil ons bang maken”’
Toef Jaeger
NRC Handelsblad, 09-10-2019
u

Club Design

Club Design (officieel: Stichting Vrienden Design
Museum Den Bosch) is de vereniging van bedrijfsvrienden van het Design Museum: lokale directeur-grootaandeelhouders die het Design Museum
een warm hart toedragen. Ultimo 2019 heeft Club
Design 59 zakelijke leden. In 2019 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden, zowel binnen het
museum als ook op externe locaties.

Bedrijfsvoering
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Design Museum Den Bosch ontvangt subsidie van
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze subsidiebijdrage bedroeg in 2019 € 2.045.000 en dekt vooral
de kosten voor personeel en huisvesting.
De overige projecten en activiteiten kunnen alleen
mogelijk gemaakt worden door bijdragen van derden/subsidies, sponsoring en eigen inkomsten uit de
museumshop, entreegelden, publieksactiviteiten,
schoolbezoeken en verhuur. Er staat al sinds de verzelfstandiging grote financiële druk op de organisatie, waardoor het realiseren van ambitieuze tentoonstellingsplannen een uitdaging is. In de hele
organisatie wordt bewust gekeken naar alle mogelijkheden voor besparingen.

Raad van Toezicht

Het museum wordt geëxploiteerd door de Stichting
Design Museum Den Bosch. De stichting wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. De toezichthoudende taken worden uitgevoerd door de Raad
van Toezicht. De Raad van Toezicht handelt volgens
de Code Cultural Governance, en bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar zoals beschreven in
de Code. In de praktijk betekent dit dat de directeur/
bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum. De Raad van Toezicht stelt de
begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op welke wijze de doelstellingen van het museum worden
gerealiseerd. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht die ook jaarlijks
zijn functioneren bespreekt.
In 2019 vergaderde de Raad van Toezicht vier keer.
Daarnaast vond geregeld overleg plaats tussen de
voorzitter en de directie over lopende zaken, het leggen van contacten en adviezen.
De jaarrekening 2019 werd door de Raad van Toezicht vastgesteld, evenals de begroting 2020. De
controle van de jaarrekening door de accountant
werd positief beoordeeld.
De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2019
afgezien van hun vacatiegelden.

• Patrick Lammers (voorzitter). Chief Executive Officer van Essent en Country Chair namens Innogy,
moederbedrijf van Essent, in Nederland (per 10
december 2019 afgetreden)
• Claudia Mennen-Vermeule (financiën). CEO en lid
Raad van Bestuur Brand Loyalty Group (vanaf 11
februari 2014)
• Titus M. Eliëns. Voormalig Hoofd Collecties Gemeentemuseum Den Haag en voormalig hoogleraar
Industriële Vormgeving aan de Universiteit Leiden
(vanaf 12 oktober 2016 als lid; per 10
december
2019 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht)
• Jacqueline van Amerongen-Veenendaal (lid). Lid
Raad van Toezicht Benefits for Kids, lid Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur, voorzitter beroepenveld commissie Willem de Kooning Academie
(vanaf 20 juni 2018)
• Philippe Schuit (lid). Mentor/investeerder technologie ondernemingen (vanaf 10 december 2019)

Organisatie

Stichting Beheer Museumkwartier

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch en
de provincie Noord-Brabant vervult de Stichting
Beheer Museumkwartier de rol als verhuurder en
beheerder van de gebouwen van beide musea en het
kantoorcomplex. De stichting is verantwoordelijk
voor het in stand houden van het museumcomplex
en de gebouw-gebonden installaties. Tevens coördineert de stichting de noodzakelijke reparaties en het
onderhoud van het gebouw en de installaties.
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Design Museum Den Bosch heeft per 31-12-2019
22 personen in dienst (14.76 fte). Dat is een toename
ten opzichte van 2018. Daar liggen twee redenen aan
ten grondslag: het museum heeft te maken met enkele langdurig zieken, waarvoor tijdelijke vervanging
is geworven. Ten tweede is er tijdelijk extra personeel
aangetrokken om de organisatorische drukte rondom
de tentoonstelling Design van het Derde Rijk het
hoofd te kunnen bieden. De structurele personele
bezetting heeft een omvang per 31-12-2019 van
11.31 fte.
Daarnaast beschikt het museum over payroll personeel suppoosten (33 personen, 6.0 fte), zzp’ers (30
personen), stagiaires (2 personen) en vrijwilligers (32
personen). Ook hier is de invloed van Design van het
Derde Rijk zichtbaar: het aantal suppoosten en museumdocenten (zzp) is tijdelijk stevig uitgebreid.

Fondsen en sponsoren

In 2019 werden van de volgende fondsen en sponsoren bijdragen ontvangen:
Mondriaan Fonds
Mondriaan Fonds
Stichting VSB Fonds
Mondriaan Fonds
Stichting Brabant C
Stichting Turing Foundation
Van Reekum van Moorselaar Stichting
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Fonds 21
Provincie Noord-Brabant
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken

Leden

Cocteau
Collectieprogramma 2018
Design Derde Rijk
Design Derde Rijk
Design Derde Rijk
Geert Lap
Geert Lap
Geert Lap
Modern Nederland
Ontdek de collectie
Presentatie Collab
Thijs Wolzak

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.450,00
35.441,00
50.000,00
100.000,00
112.500,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
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Het ziekteverzuim in 2019 bedroeg 16,11%. De stijging (het verzuim in 2018 bedroeg 5,35%) is vooral
te wijten aan enkele langdurige, niet-werkgerelateerde
zieken.
De gemiddelde leeftijd per 31-12-2019 is 43,3 jaar.
De directie en medewerkers van de Stichting Design
Museum Den Bosch ontvangen een salaris conform
de Museum cao.
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Dit verkorte financiële verslag is ontleend aan het financieel jaarverslag 2019 van de Stichting Design
Museum Den Bosch. Bij het financieel jaarverslag is
een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat
van € 82.817 . De algemene reserve neemt toe en bedraagt € 416.166 per 31 december 2019.
De bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
nemen af met € 57.904 en bedragen ultimo 2019
€ 565.865. Hiervan bedraagt de inrichtingsegalisatiereserve €331.146 en het bestemmingsfonds aankoop
collectie € 234.719.

Financieel

21

Design Museum Den Bosch ontvangt conform artikel
10 van de verzelfstandigingsovereenkomst een structurele subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De subsidiebeschikking over 2019 is op 9 september
2019 door de gemeente vastgesteld. Vanaf 2021 worden er meerjarenafspraken gemaakt met de gemeente.

31 december 2019

31 december 2018

348.877

435.856

Vlottende activa:
Voorraden

28.531

18.392

Vorderingen

648.002

444.715

Liquide middelen

539.038

432.061

Totaal vlottende activa

1.215.571

895.168

BALANSTOTAAL
PASSIVA

1.564.448

1.331.024

31 december 2019

31 december 2018

Bestemmingsfondsen

234.719

195.702

Egalisatiereserve inrichting

331.146

428.067

Overige reserves

416.166

275.445

Totaal eigen vermogen

982.031

899.214

160.026

111.279

Eigen vermogen:

Eigen vermogen:
Voorzieningen

stelsel van historische kosten. Het resultaat wordt bepaald
boekjaar geleverde prestaties en de kosten en andere lasten
over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen. Winsten
op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd, verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen
voor de voorzieningen.

Staat van baten en lasten voor 2019 (bedragen in €1.000)

Vaste activa:
Materiele vaste activa

De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het
als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het

Balans per 31 december 2019

ACTIVA

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling:

Schulden:

BATEN

31 december 2019

31 december 2018

Subsidie gemeente

2.045

2.005

Bijdragen van derden

384

303

Entreegelden

765

285

Inkomsten musemwinkel

507

409

Overige inkomsten

92

65

TOTAAL BATEN

3.792

3.066

Lonen en salarissen

844

813

Overige personeelskosten

484

271

Overige bedrijfskosten

1.901

1.840

Afschrijvingen

103

162

Inkoop museumwinkel

371

295

Rentebaten en lasten

6

4

TOTAAL LASTEN

3.709

3.385

OVER/TEKORT

83

-319

Bestemmingsfonds

39

-31

Egalisatiereserve inrichting

-97

-115

LASTEN

RESULTAATBESTEMMING

Kortlopende schulden

422.391

320.531

Overige reserves

141

-173

BALANSTOTAAL

1.564.448

1.331.024

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING

83

-319
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