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Hoewel de coronacrisis onze missie als publieke instelling op 
scherp zette, bracht het ons ook goede zaken. Allereerst leerden 
we onder deze uitzonderlijke omstandigheden oude en nieuwe 
subsidiënten kennen als betrouwbare partners, die in woord en 
financiële daad het museum steunden en onverkort hun vertrou-
wen uitspraken in het beleid en de toekomst van het museum.  
Van deze partijen willen we hier met name de gemeente ’s-Her-
togenbosch bedanken, waarmee de al goede relatie nog verder 
werd verbeterd. Dit alles gaf het museum het vertrouwen om 
het voornemen van een aantal zaken die al in 2019 ingezet 
waren met veel energie verder te brengen. Dit varieerde van het 
vervullen van de vacatures van curator en fondsenwerver met 
talentvolle jonge medewerkers, en het aantrekken van een zeer 
ervaren hoofd bedrijfsvoering, tot de daadwerkelijke aanvang 
van de nieuwe inrichting van de begane grond. Thuis werken had 
voor een flink aantal van onze mensen behoorlijk wat voeten in 
de aarde, maar per saldo leerden we efficiënt op afstand (samen) 
te werken. En we zagen in dat corona een flinke, versnelde stap 
richting de digitale wereld kon betekenen. Het corona-jaar kende 
de lancering van de digitale Derde Verdieping, dat functioneert 
als kennisgeheugen van ons museum en als een platform met 
zelfstandige programma’s in het kader van de tentoonstellingen, 
en op korte termijn een vaste designopstelling op de begane 
grond. We profiteerden met de Derde Verdieping zo al volop van 
dit ver vóór de coronacrisis opgezette onderdeel: professioneel 
gemaakte formats voor bezoekers die niet mogen of kunnen 
komen en bijvoorbeeld voor mensen in het onderwijs die enorm 
geholpen werden bij het organiseren van online onderwijs. 
Dergelijke ontwikkelingen stemmen positief, en al kan op dit mo-
ment van schrijven niemand ver vooruitkijken, Design Museum 
Den Bosch ziet de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet.

Timo de Rijk
Directeur Design Museum Den Bosch

Titus M. Eliëns
Voorzitter Raad van Toezicht

VOORWOORD

Een jaar van uitersten

 
2020 was voor Design Museum Den Bosch een jaar van uiter- 
sten. De eerste maanden stonden nog in het teken van de ver-
lengde tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Die bracht ons 
museum ongekende bezoekersaantallen, enorme publicitaire 
aandacht en nationaal en internationaal respect voor onze acti-
viteiten. In maart kwam dat alles met een klap tot stilstand toen 
het museum vanwege de corona-epidemie voor het publiek 
(naar later bleek liefst enkele keren) tijdelijk moest sluiten. Het 
museum kende vervolgens een vrijwel permanent proces van 
inspelen op overheidsmaatregelen, het voortdurend aanpassen 
van de programmering en het omgaan met ongekende financiële 
omstandigheden. De negatieve gevolgen voor de medewerkers 
bleven in eerste instantie overzichtelijk, al moesten we vanwege 
het sluiten van het museum en het wegvallen van de externe 
evenementen toch beperkte maatregelen nemen ten aanzien van 
de personele bezetting. Het museum kende gezien de omstan-
digheden in 2020 uiteindelijk een uiterst bevredigend bezoekers- 
aantal en kon dankzij enkele rigoureuze programma-aanpassingen 
en de financiële steun van de gemeente, de rijksoverheid en de 
culturele fondsen het jaar financieel positief afsluiten. 

De corona-epidemie had natuurlijk verminderde belangstelling 
tot gevolg voor een paar belangrijke programma-onderdelen, 
zoals de signature-tentoonstelling BodyDrift – Anatomies of the 
Future en de presentatie De poster is dood. De gemiste publieke 
aandacht voor BodyDrift weerhield ons er niet van om afgelopen 
jaar met hernieuwde energie het posthuman-thema verder uit 
te werken. Zo realiseerde het museum een aantal bijzondere 
collectie-aankopen en organiseerde het in samenwerking met 
Stichting Stokroos het BodyDrift Stipendium, waaruit jaarlijks 
een ontwerpopdracht volgt ten bate van een presentatie in het 
museum. Corona leidde helaas ook tot uitstel van (inter)nationale 
samenwerkingen, die mede als gevolg van de onderscheidende 
tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het zicht waren ge-
komen. Het museum tekende gelukkig al wel een contract met 
het Rijksmuseum voor intensieve samenwerking met het oog op 
een grote tentoonstelling over designtekeningen uit de periode 
1600-1900.  
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Dit jaarverslag is opgebouwd alsof je door het museum wandelt. 
Je 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 lees je de overige informatie over Design 
Museum Den Bosch in het afgelopen jaar.

1 - 7 
Tentoonstellingen

8 - 12
Collectie, aankopen & 
schenkingen

13 - 22
Activiteitenprogramma
Publiekszaken: Educatie
Marketing & communicatie
Pershoogtepunten
Development & 
relatiemanagement
Bedrijfsvoering
Organisatie
Financieel
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Gijs Bakker, Maplewood
 
Armband, 1972, esdoornhout fineer 
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Otto Künzli,
The Manhattan Piece

Object, 1987, metaal, rubber, papier

Ana Rajcevic, 
ANIMAL: The Other Side of Evolution

Draagbaar object, 2012, fiberglas, polyurethaan
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Jun Kamei, AMPHIBIO

Draagbaar object, 2017, 3D-geprinte kunststof

11
Michele de Lucchi, First Chair

Twee stoelen, 1983, metaal, hout
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Collectie,
aankopen &
schenkingen

Aldo Cibic, Belvedere 
 

Tafel, 1982, marmer, graniet, gelakt hout



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 Olym-
pische 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. 

We zijn gewend om in musea de goede kant van 
cultuur te zien. Juist design wordt vaak gepresen-
teerd als een bijdrage aan een betere wereld. Maar 
design reflecteert de wereld, met al zijn goede én 
slechte kanten. In deze tentoonstelling was de vorm-
geving 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 vol-
mondig ‘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 Deutschen Kunst en de Rijks- 
kanselarij. 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 massabij- 
eenkomsten werd niets aan het toeval overgelaten.
 
Bij de tentoonstelling was een uitgebreid publieks- 
programma, met activiteiten voor iedereen. In aan-
loop naar de tentoonstelling werkte Design Museum 
Den Bosch actief samen met verschillende betrok-
kenen van 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. 
 
De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt 
door steun van Brabant C, gemeente ’s-Hertogen-
bosch, Mondriaan Fonds en VSBfonds. 

20 maart 2020 t/m 28 mei 2020

Keramiek in Quarantaine

Design Museum Den Bosch presenteerde tijdens de 
eerste coronalockdown de tentoonstelling Keramiek 
in Quarantaine. Het was een selectie van interna-
tionale topstukken uit de collectie van het museum. 
De tentoonstelling was gratis en voor iedereen te 
zien die door De Mortel langs de ramen van het 
museum liep. De stukken waren op tenminste ander-
halve meter afstand van elkaar geplaatst, zodat alle 
bezoekers zich aan de coronamaatregelen konden 
houden. 

Deze etalagetentoonstelling bracht bijzonder kera-
misch werk van onder andere Miquel Barceló, 
Arman, Simone van Bakel, Hans Coper, Rita Duval, 
Glithero, Andrew Lord, Andrea Gill, Jean Lurçat en 
Ettore Sottsass.  

Omdat de scholen ook gesloten waren, werd er een 
speciale homeschool-ontwerptool ontwikkeld die via 
de website gedownload kon worden. Hiermee kon-
den families aan de slag met verschillende teken- en 
ontwerpopdrachten. 
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Tentoonstellingen

In 2020 toonde Design Museum Den Bosch 
zeven tentoonstellingen, waarvan zes  
nieuwe. In dit overzicht zijn ook drie 
bijzondere projecten meegenomen: een 
etalagetentoonstelling achter de ramen op 
De Mortel, een nieuwe vaste collectiepre-
sentatie op de tweede verdieping en een 
presentatie van studentenonderzoek in het 
Collab. In chronologische volgorde waren 
de volgende tentoonstellingen te zien:



17 oktober 2020 t/m 21 maart 2021

Victor Papanek: The Politics 
of Design

Design Museum Den Bosch presenteerde het werk 
van de visionaire ontwerper, criticus en activist 
Victor Papanek (1923-1998). Zijn beroemde boek  
Design for the Real World: Human Ecology and 
Social Change (1971) staat voor een radicale visie 
op ontwerpen waarin duurzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid belangrijker zijn dan consumptie 
en commercie. De tentoonstelling toonde zowel een 
retrospectief van zijn werk als de manier waarop 
jonge ontwerpers meer dan ooit met deze thema’s 
bezig zijn. 

Design is veel meer dan alleen iets vormgeven. Het 
maakt deel uit van onze leefwereld en kan dus een 
instrument zijn voor politieke verandering. Dit was 
de benadering van Victor Papanek. Hij zag design 
als een belangrijke factor voor sociaal welzijn, een 
idee dat vandaag meer dan ooit relevant is. Op de 
vlucht voor de nazivervolging in Wenen emigreerde 
Papanek in 1939 naar de Verenigde Staten, waar hij 
de meest invloedrijke pionier van de twintigste eeuw 
werd op het gebied van sociale, ecologische en 
politiek georiënteerde ontwerppraktijken. 

De tentoonstelling bestond uit vier delen. In de intro-
ductie leerde je Victor Papanek beter kennen aan de 
hand van een tijdslijn. Je zag zijn vroege werk, als-
mede dat van zijn tijdgenoten en inspiratiebronnen 
Frank Lloyd Wright, Charles & Ray Eames en Isamu 
Noguchi. Het tweede deel van de tentoonstelling 
was helemaal gewijd aan het boek Design for the 
Real World: Human Ecology and Social Change. Het 
derde deel ging dieper in op de sociale kritiek die de 
kern vormde van Papaneks werk. Hij riep designers 
op om niet alleen decoratieve gadgets voor rijke 
witte westerse mensen te ontwerpen, en richtte zijn 
blik expliciet op hen die in de mainstream ontwerp-
cultuur minder aan bod kwamen. Het vierde en laat-
ste deel van de tentoonstelling ging over duurzaam- 
heid. Papaneks mantra ‘doing the most with the 
least’ is nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor 
veel ontwerpers. 

Deze tentoonstelling was een samenwerking met 
Vitra Design Museum, Barcelona Design Museum, 
Victor J. Papanek Foundation en University of  
Applied Arts Vienna, met een bijdrage van de 
German Federal Cultural Foundation. Deze ten-
toonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij 
financiële steun van het Kickstart Cultuurfonds.

27 oktober 2020 t/m 1 oktober 2021

Touching Worlds: ontdek de 
keramiekcollectie

Boven aan de monumentale, gedraaide trap van het 
museum is een nieuwe vaste collectietentoonstelling 
te zien. In de komende jaren presenteert Design 
Museum Den Bosch op deze plek in wisselende 
samenstelling telkens een aantal belangrijke werken 
uit de eigen keramiekcollectie. Voor de eerste 
presentatie Touching Worlds zijn twee belangrijke 
keramische werken als uitgangspunt genomen: Vase 
Femme van Pablo Picasso uit 1954 en B.C. Orange 
van Kenneth Price uit 1967. De werken zijn 
symbolisch voor de verschillende startpunten van 
de ontwikkeling van artist ceramics en ze vormen 
sleutelstukken in de collectie van Design Museum 
Den Bosch. 

De presentatie Touching Worlds brengt twee 
werelden bij elkaar: die van de grote kunstenaars die 
begin twintigste eeuw actief waren in Frankrijk, en de 
keramisten die vanaf eind jaren vijftig aan de Ameri-
kaanse westkust werkten. Aan de linkerkant van de 
kast zie je werk van Pablo Picasso, Jean Cocteau, 
Marc Chagall, Raoul Dufy en Lucio Fontana. Aan  
de rechterkant vind je Amerikaanse keramisten als 
Kenneth Price, Peter Voulkos, Ron Nagle, Robert 
Arneson en Adrian Saxe. Tezamen geven deze 
werken een beeld van wat artist ceramics is komen 
te heten: het werk van kunstenaars die keramiek 
inzetten als vorm van artistieke expressie, gelijk aan 
de verf van een schilder of de steen van een beeld-
houwer. De scheidslijn tussen toegepaste kunst 
(waar keramiek normaal toe gerekend wordt) en beel-
dende kunst is in deze werken komen te vervallen. 

De kast is ontworpen door Peter Hopman van 
Bureau Lakenvelder in samenwerking met GoGo 
Plastics. Hij is gemaakt van 100% gerecycled plastic 
in combinatie met glazen platen. De kunststof werd 
geselecteerd uit twee verschillende afvalstromen en 
door GoGo Plastics geperst tot unieke, duurzame 
panelen. Het is een flexibel ontwerp, geïnspireerd op 
de geperforeerde stalen gereedschapswand, waar-
mee in de komende jaren nieuwe delen van de kera-
miekcollectie in verschillende configuraties getoond 
kunnen worden. 

Deze presentatie is tot stand gekomen met steun van 
de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation, 
in het kader van het project ‘De kracht van onze 
Nederlandse collecties’.
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1 juni 2020 t/m 4 oktober 2020

BodyDrift – Anatomies of 
the Future

Hoe ziet de toekomst van het menselijk lichaam 
eruit? Ontwerpers en kunstenaars verkenden in deze 
tentoonstelling de morele en technologische grenzen 
van het lijf. De mens wordt verbeterd, beschermd, 
aantrekkelijker gemaakt. Dit moderniseringsproces  
is al eeuwen aan de gang, maar komt nu door tech-
nologische vooruitgang in een stroomversnelling. 
BodyDrift – Anatomies of the Future ging over de 
recente geschiedenis en de toekomst van ons  
lichaam. Het gaf een overzicht van waar we nu  
staan en presenteerde een speculatieve verkenning 
van de nieuwe mens in een spectaculair tentoon-
stellingsontwerp van Bart Hess en Harm Rensink. 

De collectie moderne sieraden van Design Museum 
Den Bosch vormde het startpunt voor de tentoon-
stelling. Naast deze draagbare sculpturen werden 
vroege en revolutionaire pogingen om mens en tech-
nologie te verbinden getoond. Maar de vermenging 
van mens en machine werd ook kritisch bevraagd: 
in haar werk Biometric Mirror nodigt Lucy McRae de 
kijker bijvoorbeeld uit om in een spiegel te kijken. Het 
spiegelbeeld toont niet de werkelijkheid maar een 
op basis van algoritmes vastgesteld geïdealiseerd 
gezicht. Als laatste toonde BodyDrift projecten die 
het natuurlijke lichaam achter zich laten. Zo maakt 
Frederik Heyman exuberante digitale grafmonumenten, 
ontwikkelt Neri Oxman beeldschone doodsmas- 
kers en ontwerpt het modecollectief The Fabricant 
virtuele kleding. 

Bij deze tentoonstelling werd voor het eerst een 
Derde Verdieping ontwikkeld: een innovatief digitaal 
platform waar de thema’s van de tentoonstelling 
verder uitgediept worden, verschillende stemmen 
aan het woord komen en de tentoonstelling ook na 
de laatste dag op zaal nog beschikbaar is.

De tentoonstelling BodyDrift – Anatomies of the 
Future werd mede mogelijk gemaakt door steun van 
Fonds 21. De Derde Verdieping werd ontwikkeld met 
steun van het Mondriaan Fonds. 

7 maart 2020 t/m 21 februari 2021

De poster is dood

We worden omringd door plaatjes: reclames vechten 
overal om onze aandacht. Maar waar posters 
vroeger roerloze beelden waren, wordt onze blik nu 
steeds vaker getrokken door bewegende beelden. 
De traditionele grafische vormgeving op papier wordt 
zo langzaamaan vervangen door motion design 
op schermen. In de tentoonstelling De poster is 
dood presenteerde Design Museum Den Bosch het 
werk van acht ontwerpbureaus die een rol spelen in 
de opkomst van de digitale reclamevormgeving in de 
buitenruimte. 

De titel van de tentoonstelling is uiteraard een 
knipoog – er worden immers nog steeds mooie  
posters gemaakt. Maar bewegend beeld op scher-
men is niet meer uit het dagelijks leven weg te 
denken. Op het treinstation, langs de snelweg, in 
winkels en in bushokjes; overal kom je knipperende 
en flikkerende schermen tegen met korte, kleurrijk 
geanimeerde video’s die direct je aandacht vangen. 
Stuk voor stuk zijn deze pre-rolls, teasers en banners 
kleurige, mooi vormgegeven kunstwerkjes. Nog een 
voordeel van motion design voor reclamemakers: 
met bewegend beeld kun je een reclameboodschap 
overbrengen in een paar seconden. 

Met werk van o.a. Merijn & Jurriaan Hos, Thonik  
voor Holland Festival, Hansje van Halem en Jurriaan 
Hos voor Lowlands en Lesley Moore voor Design 
Museum Den Bosch.
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21 september 2020 t/m 21 februari 2021

Stigmergie: Leren van  
mieren

Stigmergie is een term die oorspronkelijk uit de bio- 
logie komt. Je ziet het veel bij insecten: door middel 
van simpele signalen weten bijen en mieren bijvoor-
beeld toch hele complexe bouwwerken te maken. 
Ook op het web komt het voor, in opensourcesoft-
ware bijvoorbeeld. Zonder centrale aansturing en 
zonder dat mensen direct met elkaar gecommuni-
ceerd hebben, zijn gecompliceerde systemen zoals 
de Firefox-webbrowser of het Linux-besturings- 
systeem gebouwd. De wetenschappelijke kennis 
over stigmergie staat nog in de kinderschoenen. Het 
is moeilijk te doorgronden hoe eenvoudige, simpele 
dingen zonder centrale aansturing toch samen tot 
een complex resultaat kunnen komen. Juist die 
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid maakt het tot een 
interessant onderwerp voor ontwerpers. 

Studenten van de masteropleidingen Social Design, 
Contextual Design, Information Design en The  
Critical Inquiry Lab aan de Design Academy Eind-
hoven hebben zich een trimester lang geconcen-
treerd op het onderwerp stigmergie. Twaalf van hen 
onderzochten wat dit concept van een zichzelf or-
ganiserend systeem kan betekenen voor ontwerpers. 
In Design Museum Den Bosch presenteerden ze de 
resultaten van dit onderzoek. De door hen uitgevoerde 
experimenten lieten bezoekers kennis maken met 
stigmergie in design.
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Collectie,
aankopen &
schenkingen
uitgelicht

In 2020 werden in totaal 161 objecten verworven. 
Het leeuwendeel hiervan betrof een omvangrijke 
schenking die hieronder apart wordt toegelicht. Onze 
bijzondere dank gaat dan ook uit naar de particuliere 
schenkers die onze verzameling dit jaar verrijkten. 
Binnen het verzamelgebied posthuman werd een 
aantal werken aangekocht die te zien waren in de 
tentoonstelling BodyDrift – Anatomies of the Future. 
De betekenis en het potentieel van het thema post-
human hebben ertoe geleid dat Design Museum 
Den Bosch het sinds 2018 heeft gedefinieerd als een 
specifiek aandachtsgebied in zowel het tentoon-
stellings- als het collectiebeleid. Hiermee neemt het 
museum een vooruitstrevende positie in en gaat het 
toekomstgericht verzamelen. Design Museum Den 
Bosch is in dit verband ook initiatiefnemer van het 
BodyDrift Stipendium in samenwerking met Stichting 
Stokroos. In dit kader zal ontwerper Frank Kolkman 
in het voorjaar van 2021 werk ontwikkelen rond het 
thema posthuman. 

Schenking sieradencollectie Benno Premsela
Onze buitengewone dank gaat uit naar Caspar en  
Els Broeksma. In 2016 besloten zij de omvangrijke 
collectie keramiek uit de nalatenschap van de gere-
nommeerde ontwerper Benno Premsela (1920-1997) 
aan het museum te schenken. Daar is nu diens  
omvangrijke en goed gedocumenteerde sieraden- 
collectie aan toegevoegd. 

De sieradencollectie van Benno Premsela omvat 145 
stuks (auteurs)sieraden. Premsela’s verzamelingen 
waren onderdeel van de consequente wijze waarop 
hij zijn moderne, geëmancipeerde levensstijl uit-
droeg. Hij presenteerde deze thuis, waar hij en zijn 
partner Friso Broeksma vele gasten ontvingen aan 
wie de nieuwe aanwinsten werden getoond. 
Naast beeldende kunst, keramiek, glas, hout en  
textiel verzamelde Premsela dus ook moderne 
sieraden. Hij prefereerde daarbij armbanden en, als 
fervent truidrager, broches.

De bijzondere provenance was voor Design Museum 
Den Bosch een belangrijke reden om de sieraden- 
collectie van Benno Premsela in zijn geheel te  
accepteren. Los van de waarde van de individuele 
stukken krijgt de verzameling een extra lading door-
dat zij door een Nederlands design-icoon bijeen is 
gebracht. Ze verdient het mede daarom om zo intact 
mogelijk te worden ondergebracht bij een Neder-
lands museum dat vormgeving een prominente plek 
toekent in zijn (verzamel)beleid en programmering. 
De verzameling sieraden fungeert hier als vanzelf-
sprekende pendant van de eerder geschonken kera-
miekcollectie. Vandaar ook dat in de nabije toekomst 
een presentatie aan deze bijzondere schenking zal 
worden gewijd.

Gijs Bakker, Maplewood 

Armband, 1972, esdoornhout fineer 

In 1992 voerde Gert Staal een gefilmd gesprek met 
Benno Premsela ter gelegenheid van Voorzien, een 
aan zijn verzamelingen gewijde tentoonstelling in 
Stedelijk Museum Amsterdam. Daarin zegt Premsela 
het volgende over het door hem (veel) verzamelde 
werk van Emmy van Leersum en Gijs Bakker: “Ik heb 
voor Gijs Bakker en Emmy van Leersum de eerste 
tentoonstelling in Utrecht geopend […]. Dat was het 
moment dat er in de sieraden niet meer alleen de 
waarde aan de orde was, maar dat het sieraden waren 
die gedragen hoorden te worden op een manier dat 
het een relatie had met degene die het droeg. Het 
had niets meer met status te maken. Daarbij was er 
nog iets persoonlijks, namelijk dat het sieraden
waren die mannen konden dragen. Het sieraad 
werd onzijdig. […] Sommige kunstenaars zoals Gijs 
Bakker blijven actueel. Hij verrast en verbijstert mij 
steeds weer.”
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Ana Rajcevic, ANIMAL: The 
Other Side of Evolution

Draagbaar object, 2012, fiberglas, polyurethaan 

De toekomst wordt vaak als hightech voorgesteld en 
de nieuwe mens als een cyborg. Dat er ook andere 
mogelijkheden zijn, die misschien zelfs meer voor de 
hand liggen, laat Ana Rajcevic zien. Hoe buitenissig 
ook, haar ‘prothetische lichaamssculpturen’ ogen 
bijna als natuurlijke extensies van het lichaam. Haar 
idee van vooruitgang lijkt tegen de evolutie in te gaan 
richting het dierlijke. Zijn diegenen die zich tooien 
met deze draagbare sculpturen misvormd of juist 
verbeterd? De werken vervullen nog een dubbelrol; 
op het lichaam worden ze onderdeel van de drager. 
Als ze, zoals hier, op zichzelf worden getoond, veran-
deren ze in exotische artefacten.

10

Otto Künzli, 
The Manhattan Piece

Object, 1987, metaal, rubber, papier

Hoewel Benno Premsela het moderne sieraad als 
onzijdig beschouwde, verzamelde hij toch voor-
namelijk armbanden en broches. Dit kan ook te 
wijten zijn aan het feit dat hij een fervent truidrager 
was. Op het onnadrukkelijke ‘canvas’ van een trui 
kwamen de opvallende broches uit zijn collectie 
des te beter uit. Deze merkwaardige broche ont-
stond toen de maker Otto Künzli in 1988 tijdens een 
bezoek aan New York werd geconfronteerd werd met 
een antirookcampagne. Hij ergerde zich aan deze in 
zijn ogen ‘fanatieke discriminatie’ en besloot stelling 
te nemen. In dit werk benadrukt hij de magische en 
rituele aspecten van het roken. Künzli grijpt terug op 
de functie die sieraden van oudsher hebben als  
uiting van non-conformisme. Ondanks het feit dat 
The Manhattan Piece vergezeld gaat van een bijbe-
horende handleiding voor het meest effectieve  
gebruik, oogt het object (gelukkig) ongebruikt.

9

Jun Kamei, AMPHIBIO

Draagbaar object, 2017, 3D-geprinte kunststof

Circa dertig procent van de wereldbevolking die 
nu in kustgebieden woont zal als gevolg van kli-
maatverandering veel vaker getroffen worden door 
overstromingen. Ter voorbereiding op een toekomst 
waarin de mensheid altijd in de nabijheid van water 
leeft, ontwerpt Kamei een 3D-geprint amfibisch  
kledingstuk dat functioneert als een kieuw. Er is een 
niet-werkend prototype aangekocht. In de werkende 
versie die inmiddels is ontwikkeld kan het pak zowel 
zuurstof aan het water onttrekken als koolstofdioxide 
afvoeren. 
De manier waarop onder water duikende insecten 
een dunne laag lucht insluiten op het oppervlak van 
hun waterafstotende huid vormt de inspiratie voor 
dit ontwerp. Daardoor is ook deze nieuwe techniek, 
zoals zo vaak, toch weer afgeleid van de natuur.
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Aldo Cibic, Belvedere

Tafel, 1982, marmer, graniet, gelakt hout

Michele de Lucchi, First Chair

Twee stoelen, 1983, metaal, hout 

Hoewel Design Museum Den Bosch niet voornemens 
is vormgeving over de volle breedte te gaan ver-
zamelen, accepteert het in uitzonderlijke gevallen 
wel schenkingen die buiten de gedefinieerde aan-
dachtsgebieden vallen. De bovenstaande objecten 
behoren tot deze categorie. Beide werden namelijk 
aangeboden door particulieren die deze meubels 
hadden aangeschaft naar aanleiding van de grote 
Memphis-tentoonstelling die in 1984 in onze museale
voorloper Het Kruithuis plaatsvond. Deze tentoon-
stelling was trendsettend en een eyeopener voor 
de Nederlandse designwereld. Ze vormde ook het 
startpunt voor collectievorming op dit gebied. De 
provenance van deze stukken, die zo nauw met 
de institutionele geschiedenis verweven is, maakte 
verwerving voor de hand liggend. Zo is de tafel 
toentertijd daadwerkelijk in de tentoonstelling te zien 
geweest.



Schenkingen

S2020.001 Emmy van Leersum, halssieraad, Hals-
kraag [112], 1980/1982, nylon, kleurpigment, lijm
S2020.002 Gijs Bakker, armband, Möbius, 1969, 
aluminium
S2020.003 Emmy van Leersum, broche, Broche 
[107], 1980/1982, messing, verf
S2020.004 Emmy van Leersum, ring, Ring [132], 
ontwerp 1982/1984, uitvoering 1993, goud
S2020.005 Gijs Bakker, waaier, Fan, 1992, kunst-
stof, textiel
S2020.006 Emmy van Leersum, ring, Ring [ongen.], 
1970/1971, goud 
S2020.007 Emmy van Leersum, ring, Ring [18], 
1968, witgoud 
S2020.008 Gijs Bakker, armband, Chroom armband 
90°, 1969, verchroomd koper
S2020.009 Gijs Bakker, armband, Shadow Jewelry/
Schaduwsieraad, 1973, goud 
S2020.010 Emmy van Leersum, armband, Armband 
[20], 1968, roestvrij staal
S2020.011 Emmy van Leersum, armband, Armband 
[17], 1968, roestvrij staal
S2020.012 Emmy van Leersum, armband, Armband 
[40], 1970/1971, aluminium
S2020.013 Emmy van Leersum, armband, Armband 
[67], 1975, roestvrij staal
S2020.014 Emmy van Leersum, armband, Armband 
[28], 1970/1971, aluminium
S2020.015 Emmy van Leersum, broche, Broche 
[93], 1979, goud 
S2020.016 Emmy van Leersum, tekening, Tekening 
[ongen.], 1975, potlood, inkt, papier
S2020.017 Emmy van Leersum, tekening, Tekening 
[ongen.], 1975, potlood, inkt, papier
S2020.018 Emmy van Leersum, tekening, Tekening 
[ongen.], 1975, potlood, inkt, papier
S2020.019 Susanna Heron, armband, zonder titel, 
1978, kunststof, spuitverf
S2020.020 Susanna Heron, armband, zonder titel, 
1978, kunststof, spuitverf
S2020.021 Susanna Heron, armband, zonder titel, 
1978, kunststof, spuitverf
S2020.022 Otto Künzli, broche, zonder titel, 1980, 
kunststof, metaal
S2020.023 Otto Künzli, broche, zonder titel, jaar 
onbekend, kunststof, metaal
S2020.024 Otto Künzli, broche, Die Farbe, 1981, 
kunststof, metaal
S2020.025 Otto Künzli, ring, zonder titel, 1985, 
metaal
S2020.026 Otto Künzli, object, The Manhattan 
Piece, 1987, metaal, rubber, papier
S2020.027 Otto Künzli, broche, Miki Motto, 1995, 
parel, goud 
S2020.028 Otto Künzli, broche, Der Rote Punkt, 

1980, rubber, roestvrij staal
S2020.029 Otto Künzli, broche, Plaste & Elaste, 
19801981, elastiek, metaal, papier
S2020.030 Otto Künzli, broche, Plaste & Elaste, 
19801981, elastiek, metaal, papier
S2020.031 Otto Künzli, broche, Plaste & Elaste, 
19801981, metaal, papier
S2020.032 Otto Künzli, broche, zonder titel, jaar 
onbekend, kunststof, papier, rubber, metaal
S2020.033 Otto Künzli, broche, zonder titel, jaar 
onbekend, kunststof, papier, rubber, metaal
S2020.034 Otto Künzli, broche, nr. 43 Galando, 
1983, behangpapier, polystyreen, metaal
S2020.035 Otto Künzli, broche, nr. 67 Columbia, 
1983, behangpapier, polystyreen, metaal
S2020.036 Françoise van den Bosch, armband, 
zonder titel, 1971, aluminium
S2020.037 Françoise van den Bosch, armband, 
zonder titel, 1973, roestvrij staal
S2020.038 Françoise van den Bosch, object, 
Escher, 1969, aluminium
S2020.039 Françoise van den Bosch, object, 
zonder titel, ca. 1972, messing
S2020.040 Françoise van den Bosch, object, 
zonder titel, 1972, aluminium
S2020.041 Françoise van den Bosch, object, 
zonder titel, 1972, aluminium, messing
S2020.042 Hans Appenzeller, broche, Kerkraam, 
1988, zilver 
S2020.043 Hans Appenzeller, ring, zonder titel, 
1973, roestvrij staal
S2020.044 Hans Appenzeller, dasspeld, zonder 
titel, 1978, zilver
S2020.045 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1974, verchroomd koper, kunststof, elastiek
S2020.046 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, rubber, aluminium
S2020.047 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, rubber
S2020.048 Hans Appenzeller, sieraadset, zonder 
titel, 1973, rubber
S2020.049 Hans Appenzeller, halssieraad, zonder 
titel, 1973, rubber
S2020.050 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, rubber
S2020.051 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, rubber
S2020.052 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, perspex, rubber
S2020.053 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, perspex, rubber
S2020.054 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, perspex, rubber
S2020.055 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1973, aluminium, rubber
S2020.056 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1974, aluminium
S2020.057 Hans Appenzeller, armband, Wentelarm-
band, 1976, aluminium
S2020.058 Hans Appenzeller, halssieraad, zonder 
titel, na 1980, zilver
S2020.059 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
jaren ‘90, verchroomd metaal
S2020.060 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
1975, aluminium, lak
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Aankopen &
schenkingen

Sieraden
2020

In 2020 waren in totaal 53 kunstwerken van  
Design Museum Den Bosch als bruikleen te zien  
in zeven instellingen in binnen- en buitenland.

Caixa Forum Barcelona, Barcelona 
1 juni - 27 september 2020, sieraden van Jean  
Cocteau, Meret Oppenheim en Man Ray (3 stuks)  
 
Caixa Forum Madrid, Madrid 
12 november 2020 - 21 maart 2021, sieraden van 
Jean Cocteau, Meret Oppenheim en Man Ray (3 
stuks)  
 
Centraal Museum, Utrecht
24 februari - 16 augustus 2020, sieraden van Meret  
Oppenheim (8 stuks) 
 
Design Museum, Gent
13 maart 2020 - 21 februari 2021, keramiek van  
Magdalene Odundo (1 stuk) 
 
Kunstmuseum Den Haag, Den Haag
12 december 2020 - 1 juni 2021, keramiek van Bas 
van Beek en Ettore Sottsass (34 stuks) 
 
Museum Volkenkunde, Leiden
25 juni 2020 - 13 augustus 2021, keramiek van 
Nathan Begaye, Virgil Ortiz en Diego Romero (3 stuks) 
 
Sundaymorning@ekwc, Oisterwijk
20 juli 2020 - 25 juli 2021, keramiek van Atelier NL 
(1 stuk)

Uitgaande 
bruiklenen
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ceintuur, zonder titel, 1970, leer, aluminium
S2020.126 Ruudt Peters, armband, zonder titel, 
1973, aluminium, leer
S2020.127 Ruudt Peters, broche, Rotatie, 1976, 
zilver
S2020.128 Melanie Oudemans, object, Knijpers, 
1976, metaal, kunststof
S2020.129 Marion Herbst, broche, zonder titel, 
1980, geoxideerd ijzer, lak, messing
S2020.130 Marion Herbst, haarkam, zonder titel, ca. 
1985, hout, pigment
S2020.131 Willem Honing, halssieraad, zonder titel, 
1982, gebitumeerd pakpapier, touw
S2020.132 Rob Scholte, halssieraad, Kofferlabels, 
1994, zilver, touw
S2020.133 Esther Knobel, halssieraad, Herfst, 1996, 
zilver, rozenblaadjes, pvc
S2020.134 Esther Knobel, broche, zonder titel, 
1996, metaal, textiel
S2020.135 Esther Knobel, broche, Rose, 1997, 
metaal, rozenblaadjes
S2020.136 Esther Knobel, broche, zonder titel, 
1992, metaal, glas
S2020.137 Marion Herbst, broche, Waaiertje, 1981, 
papier, textiel, hout
S2020.138 Petra Hartman, halssieraad, zonder titel, 
1989, kunststof, verf, textiel
S2020.139 Petra Hartman, broche, zonder titel, ca. 
1990, kunststof, verf, metaal
S2020.140 Vaclav Cigler, halssieraad, zonder titel, 
1976, verzilverd messing
S2020.141 LAM de Wolf, halssieraad, zonder titel, 
jaar onbekend, gras, glas
S2020.142 Gijs Bakker, halssieraad, Pearl Necklace, 
1990, verguld messing, barokparel, kleurenfoto, pvc
S2020.143 Gijs Bakker, halssieraad, Double Chin, 
1985/1986, spiegelfolie, pvc
S2020.144 Gijs Bakker, armband, Maplewood, 
1972, esdoornhout fineer
S2020.145 LAM de Wolf, halssieraad, zonder titel, 
1982, papier

Aankopen

S2020.146 Henk de Leeuw den Bouter, hals- 
sieraad, zonder titel, 1972, zilver
S2020.147-155 Ana Rajcevic, draagbaar object (8x), 
ANIMAL: The Other Side of Evolution, 2012, fiber-
glas, polyurethaan
S2020.156 Jun Kamei, draagbaar object,  
AMPHIBIO, 2017, 3D-geprinte kunststof

Schenking 

K2020.001 Simone van Bakel, kom, Red bowl, 
2001, zwarte klei, loodglazuur, lak 

Schenkingen 

D2020.001 Aldo Cibic, tafel, Belvedere, 1982, 
marmer, graniet, gelakt hout
D2020.002 Studio Dumbar, poster, Dutch Design for 
the public sector, ca. 1979, papier
D2020.003 Studio Dumbar, poster, Dutch Design for 
the public sector, ca. 1979, papier
D2020.004 Michele de Lucchi, stoel (2x), First 
Chair, 1983, metaal, hout

(er is geen keramiek en geen design aangekocht)

S2020.061 Hans Appenzeller, armband, zonder titel, 
ca. 1972, zilver, aluminium
S2020.062 Maker onbekend, broche, zonder titel, 
jaar onbekend, aluminium, rubber
S2020.063 Masako Hamaguchi, broche, zonder 
titel, 1989, metaal
S2020.064 Alessandro Mendini, broche, Flower, 
jaren ‘80, metaal, email
S2020.065 Suzanne Esser, ring, zonder titel, jaar 
onbekend, verchroomd metaal
S2020.066 Tone Vigeland, hand, zonder titel, 1959, 
zilver 
S2020.067 Vered Kaminski, hand, zonder titel, jaar 
onbekend, staal
S2020.068 Georg Dobler, hand, zonder titel, 1982, 
geoxideerd zilver, staal, koper
S2020.069 Beny Bronstein, armband, zonder titel, 
1982, perspex, rubber
S2020.070 Lous Martin, armband, zonder titel, 
1969, verchroomd metaal
S2020.071 Paul Derrez, broche, Spiraalbroche, 
1976, zilver
S2020.072 Amalia del Ponte, ring, zonder titel, 
1967, zilver, aluminium
S2020.073 Beny Bronstein, armband, zonder titel, 
1982, staal
S2020.074 Jan Tempelman, broche, zonder titel, 
1969, alpaca
S2020.075 Beppe Kessler, broche, zonder titel, 
1992, papier maché, verf
S2020.076 Ronne Lowensteyn, broche, zonder titel, 
ca. 1980, staal, kunststof
S2020.077 Leo Naftoli Cahn, broche, zonder titel, 
1978, metaal, kunststof
S2020.078 Leni Coumans, broche, zonder titel, 
1988, leer, metaal
S2020.079 Carine Wintermans, armband, zonder 
titel, 1973, kunststof, metaal
S2020.080 Maria van Kesteren, armband, zonder 
titel, ca. 1975, kunsthars
S2020.081 Maria van Kesteren, armband, zonder 
titel, ca. 1975, kunsthars
S2020.082 Martje Kieft, armband, zonder titel, 
1973, aluminium, perspex
S2020.083 Norman Dilworth, hanger met halssnoer, 
zonder titel, 1974, perspex
S2020.084 Roy Lichtenstein, kleding en halssier-
aad, Modern Head Brooch, 1968, metaal, email
S2020.085 David van de Kop, ring, zonder titel, 
1982, zilver
S2020.086 Beppe Kessler, armband, zonder titel, 
1982, rubber, gouddraad
S2020.087 Caroline Broadhead, armband, zonder 
titel, 1978, nylon, zilver, hout
S2020.088 François Morellet, hanger, Trame Dis-
ques quadrilles argentes, 1972, verchroomd metaal
S2020.089 François Morellet, hanger, zonder titel, 
jaar onbekend, aluminium
S2020.090 Lous Martin, arm en halssieraad, Doe 
het zelf sieraad, 1974, aluminium, pijpenrager, 
schuurpapier
S2020.091 Lous Martin, armband, zonder titel, 
1973, acrylaat, roestvrij staal
S2020.092 Marijke de Goey, armband, zonder titel, 
1986, gezwart staal

S2020.093 Etsuko Sonobe, object, zonder titel, ca. 
1990, kunststof, lak
S2020.094 Alice Edeling, armband, zonder titel, ca. 
1969, alpaca
S2020.095 Paul Schudel, halssieraad met hanger, 
zonder titel, 1978, zilver
S2020.096 Veronique Fortin, hoofdsieraad, zonder 
titel, 1990, geanodiseerd aluminium
S2020.097 Charlotte van der Waals, armband, 
zonder titel, 1972, aluminium, metaal
S2020.098 Gijs Frieling, oorsieraad, zonder titel, 
1983, staal
S2020.099 Jaap Elzas, broche, zonder titel, 1981, 
metaal, lak
S2020.100 Maker onbekend, broche, zonder titel, 
jaren ‘80, papier, metaal
S2020.101 Marion Herbst, broche, zonder titel, 
1993/1994, kunststof, glas, messing
S2020.102 Marion Herbst, broche, zonder titel, 
1976, giethars, pigment, metaal
S2020.103 Susanna Heron, armband, zonder titel, 
1976, acrylaat, lak
S2020.104 Marion Herbst, object, zonder titel, jaar 
onbekend, papier-maché, verf
S2020.105 Berend Peter & Marion Herbst, object, 
Knopen, jaar onbekend, kunststof, textiel, papier
S2020.106 Berend Peter & Marion Herbst, object,
Do it yourself, jaar onbekend, kunststof, metaal
S2020.107 Yasuki Hiramatsu, sieraadset, zonder 
titel, 1981, verchroomd metaal, staaldraad, nylon
S2020.108 Jelle Hekstra, dasclip, JelleKlipper, 
1991, metaal
S2020.109 Yasuki Hiramatsu, halssieraad, zonder 
titel, 1981, acrylaat, nylon
S2020.110 Nicolaas van Beek, object, zonder titel, 
1969, roestvrij staal
S2020.111 Lia de Sain, broche, Fluid Forms, 1995, 
kunststof, lak
S2020.112 Marion Herbst, ring, zonder titel, 1984, 
hout, metaal, verf
S2020.113 Marion Herbst, ring, zonder titel, 1991, 
gezwart zilver, goud, bergkristal
S2020.114 Ruudt Peters, armband, zonder titel, ca. 
1973, aluminium, rubber
S2020.115 Bruno Ninaber van Eyben, horloge, 
zonder titel, 1976, metaal, glas, rubber
S2020.116 Frans van Nieuwenborg, Martijn Weg-
man, ring, zonder titel, ca. 1976, pvc
S2020.117 Nicolaas van Beek, dasclip, zonder titel, 
1969, roestvrij staal
S2020.118 Paola Besana, armband, zonder titel, 
1972, kunststof
S2020.119 Paola Besana, armband, zonder titel, 
1972, kunststof
S2020.120 Marion Herbst, armband, zonder titel, 
1971, verchroomd koper
S2020.121 Janna Syvänoja, broche, zonder titel, 
1992, papier, metaal, kunststof
S2020.122 Paola Besana, halssnoer met hanger, 
zonder titel, jaar onbekend, porselein, suède
S2020.123 Frans van Nieuwenborg, Martijn Wegman, 
halssieraad, zonder titel, ca. 1976, metaal, lak
S2020.124 Frans van Nieuwenborg, Martijn Wegman, 
halssieraad, Halsrits, 1975, metaal, zilver
S2020.125 Frans van Nieuwenborg, Martijn Wegman, 
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8 september 2019 t/m 1 maart 2020

Design van het Derde Rijk
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20 maart 2020 t/m 28 mei 2020

Keramiek in Quarantaine
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1 juni 2020 t/m 4 oktober 2020

BodyDrift – Anatomies of 
the Future
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7 maart 2020 t/m 21 februari 2021

De poster is dood
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17 oktober 2020 t/m 21 maart 2021

Victor Papanek: The Politics 
of Design
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27 oktober 2020 t/m 1 oktober 2021

Touching Worlds: ontdek  
de keramiekcollectie

6



6



6



21 september 2020 t/m 21 februari 2021

Stigmergie: Leren van  
mieren
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Gijs Bakker, Maplewood

Armband, 1972, esdoornhout fineer 
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Otto Künzli,
The Manhattan Piece

Object, 1987, metaal, rubber, papier

9



Ana Rajcevic, ANIMAL: The 
Other Side of Evolution

Draagbaar object, 2012, fiberglas, polyurethaan
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Jun Kamei, AMPHIBIO

Draagbaar object, 2017, 3D-geprinte kunststof
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Aldo Cibic, Belvedere

Tafel, 1982, marmer, graniet, gelakt hout

12



Michele de Lucchi, First Chair

Twee stoelen, 1983, metaal, hout
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burg in de zomer van 2014 raakte De Vreeze ge- 
fascineerd door de vele radicale koerswijzigingen in 
de recente geschiedenis van Duitse steden. De bom-
bardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog bleken 
daarbij een luguber keerpunt te vormen. Het ver-
baasde hem dat over de omvang van de vernietiging 
van Duitse steden tussen 1942 en 1945 weinig  
bekend is. Hoeveel mensen weten dat Hannover in 
een periode van drie jaar 125 keer is gebombardeerd 
en Keulen zelfs meer dan 260 keer? En in hoeverre is 
men bekend met het feit dat de centra van honderd-
vijftig Duitse steden nagenoeg geheel zijn vernietigd? 
Ook de wederopbouw van Duitse steden tussen 
1950 en 1970 is voor velen een onbekend hoofdstuk 
in de Europese geschiedenis. 

13 februari
EXHIBIT: ontwerppraktijk, musea, onderwijs,
toekomst. 
Conferentie

Frans Bevers en BNO (Beroepsorganisatie Neder-
landse Ontwerpers) organiseerden een bijzondere 
bijeenkomst over de toekomst van tentoonstellings- 
ontwerp in Design Museum Den Bosch. Om het jaar 
wordt de BNO Piet Zwart Prijs uitgereikt aan een 
ontwerper die van grote betekenis is voor het spec-
ifieke vakgebied waarin hij of zij werkt, zowel van-
wege het werk zelf als vanwege zijn/haar betekenis 
voor komende generaties. Vorig jaar ontving Frans 
Bevers deze prestigieuze prijs. De BNO Piet Zwart 
Prijs bestaat uit een fysieke prijs, overhandigd tijdens 
de uitreiking van de Dutch Design Awards, en deze 
speciale bijeenkomst georganiseerd in nauw overleg 
met de laureaat. Dit event zoomde in op Frans  
Bevers’ interessegebieden musea, ontwerponderwijs 
en tentoonstellingsontwerp.
De sprekers waren Jette Sandahl (International 
Council of Museums), Tricia Austin (Central Saint 
Martins, University of the Arts London), Jeroen  
Luttikhuis (OPERA Amsterdam), Timo de Rijk (direc-
teur Design Museum Den Bosch), Gert Staal (auteur), 
Frans Bevers (ontwerper / docent masteropleiding 
Information Design en masteropleiding Contextual 
Design, Design Academy Eindhoven) en Madeleine 
van Lennep (directeur BNO).

14 februari
De relatie tussen de Germaanse en Nederlandse 
landschapsbescherming en -planning
Studiemiddag — Design van het Derde Rijk

Deze middag werd georganiseerd door het museum 
in samenwerking met WLO (Werkgemeenschap voor 
Landschapsonderzoek) en de NVTL (Nederlandse 
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) 
en ging over de wederzijdse invloeden tussen Duits-
land en Nederland in de jonge zich ontwikkelende 
landschapsplanning en natuurbescherming. De 
inhoudelijke bijdrage voor deze middag werd ge-
leverd door Niek Hazendonk (landschapsarchitect) 
en Tomas van den Heuvel (historicus). Roel During 
was gespreksleider. Het nazisme was een racistische 

ideologie gebaseerd op het sociaal-darwinisme. Niet 
verwonderlijk dat bij de opkomst en tijdens het korte 
bestaan van het Derde Rijk er opvallend veel aan-
dacht was voor de natuur en het landschap. De na- 
tuurbescherming, ecologie en tuin- en landschaps- 
architectuur ontwikkelden zich in het begin van de 
twintigste eeuw, maar braken juist in de jaren dertig 
en veertig door en namen onder de nazi’s bijzondere 
Volks-Germaanse vormen aan. Met het meewerken 
aan grootschalige infrastructuurprojecten als de  
Autobahnen en aan zowel de Westwall als de Atlan-
tikwall maakte de tuinarchitectuur de sprong naar 
de grote schaal. De natuurtuinbeweging vond zijn 
wetenschappelijke uitwerking in de prille planten- 
sociologie, die leek aan te sluiten bij het ‘Blut und 
Boden’-adagium. De Völkische invloeden culmi-
neerden tenslotte in een totale landschapsplanning 
bij het ‘eindeutschen’ van de veroverde gebieden 
in het Oosten. Na en zelfs in de oorlog vindt er uit-
wisseling van gedachtegoed, praktijkervaring en 
kennis plaats tussen Duitsland en Nederland. Het 
wederopbouwlandschap van Nederland is er mede 
door beïnvloed. 

16 februari 
Design van Nederlandse Blut und Boden
Lezing — Design van het Derde Rijk

Yvonne Brentjens is kunsthistoricus en gespeciali-
seerd in Nederlands design. In 2015 schreef zij het 
boek V=Vorm. Nederlandse vormgeving tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In deze lezing vertelde ze over 
haar onderzoek naar deze vormgeving. Tijdens de 
bezettingsjaren werd Nederland rijp gemaakt voor 
de nazi-ideologie en voor een plaats in het Derde 
Rijk. Nadrukkelijk werd gesteld dat de samenleving 
zou worden opgevoed op een wijze die het volkse 
bewustzijn versterkte en de volksaard in stand hield. 
Kunstenaars, architecten en ontwerpers ‘zouden 
zich opgenomen weten in de door bloed en geest 
bepaalde gemeenschap van het Nederlandsche volk 
en zijn traditie’. Voor het bedrijfsleven gold hetzelfde, 
ook dat werd in dienst van de volksgemeenschap 
gesteld. Tot een Groot-Germaansche vormgeving 
gedrenkt in Nederlandse bodem zou het alleen nooit 
komen. De pro-Duitse ontwerpen die het licht zagen 
waren al even pluriform als het design in Duitsland 
zelf. 

29 februari 
De leugen van KdF-Stadt Fallersleben
Lezing — Design van het Derde Rijk

Naar aanleiding van zijn familieroman Hard zijn 
vertelde auteur Chris Reinewald (1955) over de KdF-
Stadt Fallersleben, het tegenwoordige Wolfsburg 
waar sinds 1945 Volkswagens gebouwd worden. 
Tijdens de oorlog maakte men in plaats van de ge-
plande, eerste Volkswagen-personenauto’s echter 
twee hierop gebaseerde amfibievoertuigjes. In het 
strak georganiseerde en ontworpen KdF-woon- en 
werkcomplex verbleven zo’n 20.000 dwangarbeiders 
en – arbeidsters uit alle windstreken. Onder hen 

In 2020 is gestart met een aanvulling op het publieks- 
programma bij Design van het Derde Rijk zodat ook 
tijdens de verlenging nog een interessant lezingen-
programma te bezoeken was. Na maart is selectief 
en creatief geprogrammeerd binnen de bestaande 
mogelijkheden; zo heeft het museum twee program-
ma’s via een livestream verzorgd. In 2020 is weer 
samengewerkt met twee jonge programmeurs die 
door het museum begeleid werden in het organi- 
seren van debatavonden.  

In het voorjaar is de homeschool-ontwerptool 
ontwikkeld voor kinderen bij de presentatie Keramiek 
in Quarantaine. Bij de tentoonstelling BodyDrift – 
Anatomies of the Future is een checklist gemaakt, 
een kijk-, praat- en denkwijzer voor families (met 
kinderen), die ook tijdens de zomervakantie te  
gebruiken was en de vakantieworkshops verving 
die niet door konden gaan. 

Tijdens de herfstvakantie was het mogelijk om weer 
twee kinderworkshops te organiseren met als titel ‘Is 
er hier iemand normaal?’ en aansluitend bij de ten-
toonstelling Victor Papanek: The Politics of Design. 
Tijdens de workshop werd gebruik gemaakt van de 
leskist en module ‘Anders zijn maakt geen verschil’ 
van de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte 
Kind. In de kerstvakantie moesten deze kinderwork-
shops helaas afgelast worden.

5 januari 
De totale oorlog
Lezing — Design van het Derde Rijk

Lezing gegeven door Almar Seinen, gastconservator 
van de tentoonstelling Design van het Derde Rijk. 
‘Wollt Ihr den totalen Krieg’, de beroemde uitspraak 
van Joseph Goebbels uit 1943, wordt nu gezien als 
het begin van het einde van het Derde Rijk. Niettemin 
betekende deze uitspraak het startschot van een 
periode van ongekende vernieuwing en innovatie 
binnen het Duitse militaire apparaat. De formulering 
‘Vorsprung durch Technik’ is hier zeker van toepas- 
sing. Al deze innovatieve projecten zorgden echter 
voor het vertragen van de oorlogsproductie en leidden 
uiteindelijk toch tot de ondergang.

12 januari 
Dubbellezing – Design van het Derde Rijk
Stunde Null – Een nieuw begin?

Het begrip Stunde Null – het uur nul – is de gebrui- 
kelijke benaming voor het nieuwe Duitsland na 
de Tweede Wereldoorlog. Ons beeld van de jaren 
vijftig wordt vooral bepaald door het West-Duitse 
Wirtschaftswunder, de snelle economische groei 
van de Bondsrepubliek. Maar welke constanten en 
veranderingen waren er? Germanist Jerker Spits 
ging dieper in op de politiek, cultuur en het leven 
van alledag in de jaren 1945-1955. Hij sprak over de 
politiek in Bonn en Berlijn, de schrijvers Günter Eich, 
Thomas Mann en Günter Grass en het samenleven 
van mensen, onder meer de verhouding tussen man 
en vrouw, in zowel het westen als het oosten van 
Duitsland

Schlußstrich drunter! – Denazificatie in Duitsland 
vanaf 1945

De beroemde Duitse Vergangenheitsbewältigung – 
de afrekening met het verleden – is een voortdurend 
proces en kwam niet zomaar op gang. Direct na 
1945 kwamen hoop en vrees, daderschap en slacht- 
offerschap, recht en onrecht steeds met elkaar in 
conflict – om nog maar te zwijgen over de tegen-
stelling tussen ‘Oost’ en ‘West’. Entnazifizierung 
(‘denazificatie’) was ingewikkeld en verliep lang niet 
altijd vlekkeloos. Sommige daders werden berecht, 
maar andere konden hun oude beroep gewoon weer 
oppakken. In het tweede deel van dit college ging 
historicus Tomas van den Heuvel in op de vraag hoe 
Duitsland kort na 1945 met het nazisme probeerde 
om te gaan. 

9 februari 
De ziel van Duitse steden – Het drama van verwoes- 
ting en wederopbouw, ontwerptradities van de Duitse 
stedenbouw
Lezing — Design van het Derde Rijk

Deze lezing werd gegeven door Noud de Vreeze. 
Tijdens zijn bezoeken aan Münster, Bremen en Ham-
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Het jaar 2020 laat een drastische afname van 
schoolbezoek zien. Het jaar startte met de verlenging 
van Design van het Derde Rijk. Hoewel de meeste 
leerlingen en studenten deze tentoonstelling tijdens 
de reguliere looptijd in 2019 hadden bezocht, zijn er 
tijdens de verlenging nog 758 leerlingen/studenten 
geweest die een museumles of rondleiding hebben 
geboekt (364 VO, 378 mbo, 16 PO). Na deze ten-
toonstelling belandde het museum in de coronacrisis 
en zijn er tot de zomer geen schoolbezoeken geweest.  
Na de zomervakantie was er een aarzelende herstart 
van deze bezoekersgroep, waarna in december 
het bezoek weer tot 0 afnam. De afdeling educatie 
richtte zich op nieuwe vormen van educatie, zoals 
een inleidende work-out op school waarna leerlingen 
individueel de tentoonstelling bezochten, online  
museumwork-outs, online interactieve rondleidingen 
en een lesbrief voor individuele leerlingen. Al deze  
formats werden ontwikkeld in samenwerking met  
docenten die ook in deze moeilijke tijd het belang 
van cultuur inzagen en wilden dat hun leerlingen/
studenten kennis konden nemen van de tentoon-
stellingen BodyDrift – Anatomies of the Future of 
Victor Papanek: The Politics of Design. 

De freelance museumdocenten werden in het najaar 
getraind in het verzorgen van interactieve online 
work-outs en rondleidingen. De verwachting is 
dat deze manier van werken ook in de toekomst 
geboekt zal worden door onderwijsinstellingen als 
voorbereiding op een zelfstandig bezoek of door 
onderwijsinstellingen die ver moeten reizen naar 
het museum (bijvoorbeeld uit Groningen of België). 
Met filmmateriaal en interactieve opdrachten kan 
een goede museumles worden gegeven, hoewel het 
natuurlijk geen volwaardig museumbezoek inhoudt.

De onderwijsinstellingen die in 2020 kwamen waren 
bijna allemaal herhaalbezoeken, zodat een aantal  
duurzame samenwerkingen kon worden gecontin-
ueerd. Onze partners zijn KW1C (Den Bosch), Nime-
to (Utrecht) en SintLucas (Boxtel/Eindhoven). In 2020 
zijn daar ArtCoDe Fontys (Tilburg) en het Elde Col-
lege (Schijndel) bij gekomen. Ook vond in 2020 een 
samenwerking met het Critical Inquiry Lab (master 
Design Academy Eindhoven) plaats rondom de ten-
toonstelling Victor Papanek: The Politics of Design.

De educatieve afdeling zoekt samen met het onder-
wijs en andere partners naar manieren om design- 
en 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 enerzijds het trainen van docenten en ander-
zijds het betrekken van docenten bij onze projecten 
proberen we een duurzame impuls aan de cultuur- 
educatie binnen het onderwijs te geven. 

In 2019 is door de afdeling educatie samengewerkt 
met de koepelorganisaties Kunstbalie en Babel, met 
de marktplaatsen Plaza Cultura en Phoenix Cultuur, 
en met Stichting IMC Weekendschool, Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind, Het Noord-
brabants Museum en Erfgoed Brabant. 

Educatieprojecten 2020 

•  ‘Verder Kijken Doordenken’ in samenwerking met 
Phoenix Cultuur. Een online training voor docenten 
over de methode Thinking Routines. 

•  Museumschatten: museumlessen in samenwerking 
met Erfgoed Brabant. 

Schoolbezoek  2018 2019 2020
primair onderwijs 1.810 845 16
voortgezet onderwijs 6.947 3.208  616
mbo 920 2.247  477
hbo / wo 607  624 71
docenten 380 461 59
Totaal 10.807 7.385 1.239
  

Individueel bezoek 2018 2019 2020
Student 1.393 7.001 3.971
Onder 18 3.297 4.908  3.027
(incl. museumkaart 
jongere) 

Opmerkingen bij deelnamecijfers 
Het aantal schoolbezoeken is in 2020 sterk gedaald 
vanwege de coronacrisis. Door sluiting van scholen, 
het niet toestaan van excursies en online onderwijs 
in mbo en hbo heeft er maar zeer beperkt museum-
bezoek in schoolverband plaatsgevonden. 
Ook is het museum minder bezocht door studenten 
met een studentenkaart en kinderen/jongeren onder 
18. Het percentage studenten/jongeren op de totale 
bezoekersgroep is iets toegenomen.

Leen Waldeneck. Zij werd een miniem radertje bij de 
fabricage van vliegtuigonderdelen die eveneens in 
KdF-Stadt Fallersleben gemaakt werden. Waarom 
vluchtte zij in 1944 notabene van Amsterdam naar 
Duitsland? Hoe belandde zij daarna ongewild terecht 
in de KdF-Stadt? 

1 maart 
Keurkinderen – Hitlers elitescholen in Nederland
Lezing — Design van het Derde Rijk

Paul van der Steen (1969) is journalist voor onder 
meer NRC Handelsblad, Trouw, De Limburger,  
Historisch Nieuwsblad en cultureel maandblad  
Zuiderlucht. Als historicus schreef hij o.a. Keur-
kinderen. Hitlers elitescholen in Nederland (2009). 
Volgens de nazi’s moest uit de meest superieure 
kinderen van het Germaanse ras een nieuwe elite 
worden opgekweekt, de perfecte opvolgers van de 
zittende leiders van het Derde Rijk. Twee van de 
scholen die daarvoor moesten zorgen stonden in 
Nederland: die voor jongens in Valkenburg aan de 
Geul, die voor meisjes in Heythuysen. Paul van der 
Steen beschreef in deze lezing de achtergrond van 
deze opleiding en vertelde over de dagelijkse gang 
van zaken, het geblunder en de loop van de oorlog 
die alles veranderde. Niet in het minst voor de kin-
deren, die hun leven zagen kantelen.

25 september 
Taxatiedag Venduehuis Den Haag

Venduehuis Den Haag en Design Museum Den 
Bosch organiseerden ter gelegenheid van de ten-
toonstelling BodyDrift – Anatomies of the Future een 
taxatie- en innamedag in Den Bosch voor design, 
Indonesische, Europese en Aziatische kunst.

1 oktober 
Nacht van de onsterfelijkheid
Live en online gesprek - BodyDrift Anatomies of the 
Future
 
Voor zover we weten is het leven en het voortbestaan 
van de mens op deze planeet eindig. Onze ideeën 
over sterfelijkheid zijn sterk ingebed in een spiritueel 
denkraam. Het is moeilijk voor te stellen dat de 
menselijke soort toch een manier vindt om die sterfe-
lijkheid te omzeilen. Toch wordt de dood als definitief 
eindpunt van het menselijk leven steeds vaker  
bevraagd. Dit gebeurt door biotechbedrijven en  
durfkapitalisten uit Silicon Valley, en in bredere zin 
ook vanuit het zogeheten transhumanisme. Deze  
filosofische stroming voorziet een mens die dankzij 
wetenschappelijke kennis en technologische vooruit-
gang boven zichzelf en zijn sterfelijkheid weet uit 
te stijgen. De zoektocht naar het eeuwige leven 
lijkt vooral de rijken en machtigen der aarde bezig 
te houden. Maar wat kunnen we van kunstenaars, 
ontwerpers en filosofen leren over het onsterfelijke 
lichaam? De avond werd geleid door Dieuwertje 
van Schadewijk, programmamaker en cultuur-

wetenschapper en Fredric Baas, conservator van 
de tentoonstelling. Zij spraken met techniekfilosoof 
Martijntje Smits en biohacker en toekomstdenker 
Peter Joosten.

11 december 
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van 
crisis 
Online debat - Victor Papanek: The Politics of 
Design 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 
Minitopia, ruimte voor je woonwens en de tentoon-
stelling Viktor Papanek: The Politics of Design  
organiseerde Rezone in samenwerking met Design 
Museum Den Bosch en nai010 uitgevers een online 
debat over de veranderende rol van de ontwerper in 
tijden van crisis. De aanhoudende economische en 
klimatologische crisis luidt voorlopig een onzekere 
toekomst in. Voorafgaand aan de coronapandemie 
wisten we vaak niet waar we over vijf jaar zouden 
zijn, op dit moment kijken we nauwelijks vooruit. 
Toch vinden er structurele maatschappelijke ve-
randeringen plaats. Waar eerder de nadruk lag op 
economische groei, welvaart en wereldwijde ex-
pansie, ontpopt zich nu een betrokken samenleving 
waarin begrippen als solidariteit, duurzaamheid en 
persoonlijk welzijn steeds belangrijker worden. Op 
11 december debatteerden ontwerpers, architecten 
en kritische denkers over de rol van de ontwerper 
binnen deze context. Het debat werd geleid door 
Christiaan Weiler (onderzoeker, schrijver en architect) 
met als deelnemende sprekers Fier van den Berge 
(ontwerper De Reuringdienst), Frederiek Dijkstra 
(projectleider Dutch Design Awards),  
Mohammed Acharki (directeur Zayaz), Rob van  
Kalmthout (strategisch adviseur Rebel), Rolf van 
Boxmeer (co-founder Rezone), Tessa Peters 
(co-founder Rezone), Timo de Rijk (directeur Design 
Museum Den Bosch) en Wouter Corvers (ontwerper 
Studio Corvers).
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in de regio vergroot. De deelnemende partijen (o.a. 
Dutch Design Foundation, BredaPhoto, Het Zuidelijk 
Toneel, Graphic Matters en Willem Twee) weten 
elkaar nu veel beter te vinden. De Derde Verdieping 
bij de tentoonstelling Victor Papanek: The Politics 
of Design is daarnaast ingezet om lokale initiatieven 
rond duurzaamheid en inclusie uit te lichten en te 
vieren. In een serie filmpjes hebben we de mensen 
achter Minitopia, Social Label en De Academie voor 
Beeldvorming aan het woord gelaten over hun werk 
en hun gevraagd te reflecteren op het gedachtegoed 
van Victor Papanek. Met het oog op de toekomst is 
eind 2020 werk gemaakt van de ontwikkeling van 
een resellermodule, waarmee lokale en regionale 
partners zoals hotels straks direct tickets voor het 
museum kunnen verkopen aan hun eigen bezoekers. 
In de overwegingen bij de keuze voor samenwerkings- 
partners en leveranciers is bewust gekeken naar 
lokale opties. 

Media-analyse
Het bedrijf Media Info Groep voert in opdracht van 
Design Museum Den Bosch een kwantitatieve jaar- 
analyse van de media-aandacht uit. In totaal zijn 
487 nieuwsberichten over het museum verschenen, 
minder dan in 2019 (1086) en 2018 (787). De totale 
media-waarde van deze berichten was € 1.043.021 
en het totale bereik 46.234.190. Dit is voor een be-
langrijk deel toe te schrijven aan de coronacrisis: 
normaliter zorgt de start van een nieuwe tentoon-
stelling voor een duidelijke piek in media-aandacht. 
Door de aangepaste planning waren er dit jaar 
slechts drie nieuwe tentoonstellingen in de zalen op 
de eerste en de tweede verdieping. Daarmee was 
dus ook het aantal mediamomenten beperkt. De 
start van BodyDrift – Anatomies of the Future viel 
samen met de heropening van alle musea in  
Nederland op 1 juni. In de harde strijd om media- 
aandacht in deze periode is BodyDrift helaas enigs-
zins ondergesneeuwd. Waar de lokale en regionale 
pers normaal vaak bericht over de evenementen in 
het museum, was ook daar dit jaar weinig te halen. 

Toch is er een aantal pieken te zien in de bericht- 
geving over het museum. Eind januari ontstond er 
enige commotie rond de internationale Holocaust- 
herdenking op maandag 27 januari. Hoewel het 
museum op die maandag sowieso gesloten zou zijn, 
pleitten enkele lokale partijen toch voor sluiting. Dit 
leverde de nodige media-aandacht op. Ook de  
coronasluiting van het museum half maart zorgde 
voor een piek, alsmede het steunpakket voor  
Brabantse cultuurinstellingen in mei en de bredere 
discussie over overheidssteun voor musea in het 
najaar. 

Terugkijkend zijn er ook inhoudelijk hoogtepunten 
aan te wijzen: In het Brabants Dagblad stond de 
tentoonstelling Victor Papanek: The Politics of  
Design in de top tien van beste cultuur in Brabant in 
2020. Over diezelfde tentoonstelling schreef Bernard 
Hulsman in NRC Handelsblad een lovende recensie 
onder de titel ‘Het anti-design van Victor Papanek is 

weer actueel’. Edo Dijksterhuis koppelde in zijn 
artikel ‘Blijven we mens onder al die technologie?’ 
voor Het Parool de tentoonstelling BodyDrift –  
Anatomies of the Future aan de coronacrisis en de 
Black Lives Matter-beweging, en toonde zo aan hoe 
ook deze tentoonstelling uitermate actueel was. 

Bezoekersonderzoek
Het bezoekersonderzoek van Design Museum Den 
Bosch wordt uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand 
Consultancy. Na een dieptepunt van slechts 79 
respondenten in 2018, deden in het topjaar 2019 
maar liefst 872 personen mee aan het onderzoek. 
Ondanks lagere bezoekerscijfers hebben we de 
stijgende lijn weten vast te houden: in 2020 waren er 
1636 deelnemers. 

Bezoekers hadden in 2020 veel waardering voor het 
museum. De waarderingsindex is toegenomen van 
71 in 2019 naar 75 in 2020. 23% van de bezoekers 
geeft aan bijzonder veel waardering voor het museum 
te hebben, 55% heeft veel waardering. In 2019  
waren deze percentages respectievelijk 19% en 
50%, ook daar een mooie toename dus. Het per-
centage bezoekers met weinig waardering voor 
het museum is gehalveerd en staat nu op 2%. 
Bezoekers prijzen vooral het onderscheidende aan-
bod (43%), de goede informatie tijdens het bezoek 
(44%), de prettige sfeer (47%), de leerzaamheid 
van het aanbod (47%) en het vriendelijke personeel 
(58%). Er is een lichte stijging te zien in het algemene 
rapportcijfer voor het museum, van een 8.0 naar een 
8.2; de tentoonstellingen zagen een toename van het 
rapportcijfer van een 8.1 naar een 8.4. 

Het is opvallend dat de verschuiving van het 
bezoekersprofiel die in 2019 is ingezet, in 2020 door-
getrokken wordt. Waar in verleden jaren gemiddeld 
25% van de bezoekers voor het eerst in het museum 
was, was dat percentage in 2019 een opmerkelijke 
56% en in 2020 zelfs 58%. Normaal verwelkomen 
we rond de 35% mannen, in 2019 was dat 53% 
en in 2020 56%. 8% van de bezoekers kwam uit 
Den Bosch (ten opzichte van 10% in 2019 en 19% 
in 2018), en 35% kwam uit Noord-Brabant (ten 
opzichte van 36% in 2019 en 58% in 2018). Ook 
de stijgende lijn van internationale bezoekers zet 
voorzichtig door, van 1% in 2018 naar 5% in 2019 en 
6% in 2020. Dit lijkt het effect te zijn van de tentoon-
stelling Design van het Derde Rijk en is gezien de 
reisbeperkingen vanaf het tweede kwartaal niet echt 
representatief voor de rest van het jaar. 

Het bezoekersonderzoek geeft ook inzicht in de ver-
beteringen die het museum de komende jaren kan 
doorvoeren. Zo is de bindingsindex gelijk gebleven 
op een lage 37; daar wordt in 2021 flink in geïn-
vesteerd, mede door een herindeling van de begane 
grond en meer aandacht voor de vaste collectie. 
Hoewel het aantal bezoekers in de leeftijdscategorie 
18-30 licht is toegenomen, richten we ons de 
komende jaren in onze programmering en communi-
catie op een grotere toename van het aantal jongere 
bezoekers. 

Bezoekcijfers

 65.663 bezoekers in 2020
 140.794 bezoekers in 2019
 82.542 bezoekers in 2018
 78.633 bezoekers in 2017
 82.520 bezoekers in 2016
 

De bezoekersaantallen van 2020 vallen uiteen in drie 
periodes: zeer grote drukte, complete sluiting en 
daartussenin rustige momenten. In de eerste negen 
weken van het jaar was de tentoonstelling Design 
van het Derde Rijk nog te zien in het museum. Het 
was toen buitengewoon druk met in totaal 47.708 
bezoekers, een gemiddelde van 5.301 bezoekers 
per week en een absoluut hoogtepunt van 7.167 
bezoekers in de laatste week. Nog nooit eerder 
bezochten zo veel mensen het museum in een week. 

Daarna kwam echter de terugval: het museum sloot 
eerst een week zijn deuren om zowel zaal 1 als 2 om 
te kunnen bouwen, en in de week daarna was alleen 
De poster is dood te zien op de tweede verdieping. 
De dag voor de geplande feestelijke opening 
van de tentoonstelling BodyDrift – Anatomies of the 
Future kregen we te horen dat alle musea in 
Nederland moesten sluiten om de verdere versprei- 
ding van het coronavirus tegen te gaan. In de elf  
weken die daarop volgden hebben we geen 
bezoekers kunnen ontvangen. 

Toen de musea op 1 juni weer open mochten, werd 
al snel duidelijk dat het bezoek slechts weifelend 

op gang kwam. De oproep om alleen noodzakelijke 
reizen te maken was nog steeds van kracht, en toen 
daar later ook een mondkapjesplicht en sluiting 
van de horeca bij kwamen, werd het steeds minder 
aantrekkelijk om musea te bezoeken. In deze 22 
weken hebben we gemiddeld 683 bezoekers per 
week mogen verwelkomen, een groot contrast met 
het gemiddelde van 1508 bezoekers per week in de 
zomer van 2019, en 1150 in de zomer van 2018. 

Op 5 november werden de Nederlandse musea op-
nieuw gesloten, ditmaal voor twee weken. De maand 
daarna liet dezelfde trend zien als in het voorjaar: 
door strenge maatregelen en angst voor besmetting 
leken weinig mensen geneigd het museum te 
bezoeken. We hebben in deze periode gemiddeld 
535 bezoekers per week ontvangen. De laatste drie 
weken van het jaar was het museum opnieuw van 
overheidswege gesloten. 

Hoewel het duidelijk is dat 2020 de boeken in zal 
gaan als een teleurstellend jaar qua bezoekersaan-
tallen, is het belangrijk op te merken dat het gezien 
de uitzonderlijke omstandigheden nog veel erger 
had kunnen zijn. De topdrukte van de eerste negen 
weken heeft ervoor gezorgd dat we een minder 
extreme domper te verwerken kregen dan men zou 
verwachten gezien de globale crisis waar de wereld 
in verkeerde. Hoewel we de hoop koesterden dat 
het drukker zou zijn in de periodes dat we bezoekers 
konden verwelkomen, zijn ook die tegenvallende 
cijfers geheel in lijn met het landelijke beeld. 

Samenwerkingen
In het begin van 2020 hadden we de intentie om 
verder te gaan op de in 2019 ingeslagen weg van 
intensieve samenwerking binnen de stad en in de  
regio. Zo stond er wederom actief partnerschap in de 
citymarketingcampagne ‘Cultuurstad van het Zuiden’ 
op de planning, waren we voornemens verschillende 
arrangementen met lokale partners te ontwikkelen, 
was er opnieuw een ‘Zomeravond in het Museum- 
kwartier’ in samenwerking met Het Noordbrabants 
Museum in de maak en stonden de uitnodigingen 
klaar voor een speciaal evenement voor de Blauwe 
Engelen, VVV-medewerkers en andere mensen 
werkzaam in de lokale en regionale toeristische  
sector. Helaas gooide de coronacrisis bij het meren-
deel van deze initiatieven roet in het eten. Het verbod 
op het bijeenbrengen van groepen mensen maakte 
het onmogelijk gezamenlijke evenementen te orga- 
niseren, en de steeds veranderende coronarichtlijnen 
leidden ertoe dat het moeilijk bleek plannen te  
maken voor de toekomst. 

Hoewel we de aard van de lokale en regionale 
samenwerkingen met het oog op de coronamaat- 
regelen hebben moeten aanpassen, is de intentie 
hetzelfde gebleven. De deelname aan de cursus  
Online Marketing van Afdeling Online in het kader 
van de proeftuin internationalisering van BrabantStad 
heeft niet alleen geresulteerd in een grote toename in 
onze expertise op het gebied van online marketing, 
het heeft ook de contacten met culturele instellingen 
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Pers-
hoogtepunten

Design van het Derde Rijk
‘Gaan of niet gaan’ 
Column Michel Waterman 
Nieuw Israelitisch Weekblad, 10-01-2020

‘100.000 bezoekers voor ‘Design van het Derde 
Rijk’’ 
NRC Handelsblad, 21-01-2020 
 
‘Holocaust-overlevende wil dat nazi-expositie 
doorgaat tijdens herdenking: ‘Dit moet iedereen 
zien’’ 
Ron Vorstermans 
Omroep Brabant, 23-01-2020
 
‘Sluiting’ 
Column Bart Gotink 
Brabants Dagblad, 24-01-2020
 
‘Design van het Derde Rijk’ 
Bespreking Jerker Spits 
Duitsland Instituut, 30-01-2020 
 
‘Dressoir Adolf Hitler terug de anonimiteit in, 
maar directeur Design Museum Den Bosch heeft 
al idee voor ‘nieuwe pittige tentoonstelling’’ 
Pim Dikkers 
Algemeen Dagblad, 03-02-2020

‘Waarom mag je kunst soms wel en soms niet 
fotograferen op een expo?’ 
Geert van der Speeten 
De Standaard, 11-02-2020 
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(24-03-2020), Couturekrant.nl, Wonen360.nl (26-03-
2020), Eindhovens Dagblad (06-04-2020), BK-Infor-
matie (01-05-2020) en Meubel+ (2020-07-08). Mixed 
Grill en Meubel+ plaatsen uitgebreide artikelen.

Victor Papanek: The Politics 
of Design  

‘Ontwerp dient de mensheid, niet alleen voor één 
persoon’ 
Gerrit van den Hoven 
Brabants Dagblad, 17-10-2020

‘Het anti-design van Victor Papanek is weer 
actueel’ 
Bernard Hulsman 
NRC Handelsblad, 11-12-2020
 

Touching Worlds
‘De crisis benut: bijzondere aandacht voor onze 
museumcollecties’ 
Peter Hecht  
Bulletin Vereniging Rembrandt, jr. 30 #2, Zomer 2020

‘Verrassende Nederlandse kunstcollecties in het 
zonnetje gezet’ 
Interview Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging 
Rembrandt 
Elsevier, 30-09-2020

‘Een interview met Fredric Baas en Marte  
Rodenburg’ 
Laurens Veerman 
Vereniging Rembrandt, 16-10-2020 
 
 

Overig

‘Drie vragen aan: Timo de Rijk, directeur Design 
Museum Den Bosch’ 
Interview met Timo de Rijk 
Zuiderlucht: Extra Tijd #1, 18-03-2020

‘Laat het Brabants cultuurbouwwerk niet in-
storten’  
Ingezonden brief Cultuurmakers van Brabant 
Brabants Dagblad, 16-05-2020

‘De Stad van... Timo de Rijk’ 
Interview met Timo de Rijk door Jarry Popelier 
Brabants Dagblad, 21-09-2020
 

Radio/geluid 

‘Cultuursector: Timo de Rijk, Design Museum’ 
Radio-interview met Timo de Rijk door Art Rooijakkers 
over het sluiten van het museum 
BNR, voor de serie: ‘BNR’s Big Five’, 27-05-2020

‘Een ode aan Milton Glaser - de man achter het I 
love NY logo’ 
Radio-interview met Timo de Rijk en Gert Dumbar 
door Patrick Lodiers 
NPO Radio 1, 01-07-2020
 

Televisie/Beeld 

‘Rondstruinen door het museum kan weer’ 
Videoreportage met Maan Leo 
DTV Nieuws, 11-06-2020

‘Design Museum opent Derde Verdieping’ 
DTV Nieuws, 22-06-2020

‘Coronaklap voor musea in Den Bosch: “We zijn 
aan het onderzoeken hoe we dat financieel kun-
nen blijven dragen”’ 
Videoreportage met Maan Leo door Eva van der 
Weele 
DTV Nieuws, 10-05-2020

‘Ik heb nog nooit zo hard gewerkt’  
Interview met Timo de Rijk door Pim Dikkers 
Brabants Dagblad, 03-03-2020
 
‘Curating Nazism in Today’s Europe’ 
Matt Alexander Hanson 
Tablet, 04-05-2020

BodyDrift – Anatomies of 
the Future
‘Museumestafette: Design Museum Den Bosch’ 
Interview met Timo de Rijk  
Libelle, 18-03-2020

‘Sieraden voor de cyborg’  
Essay door Fredric Baas 
Sieradenmuze/Modemuze, 04-05-2020

‘De toekomst is dichterbij dan je denkt’ 
Gerrit van den Hoven 
Brabants Dagblad, 29-05-2020

‘Blijven we mens onder al die technologie?’ 
Edo Dijksterhuis 
Het Parool, 29-06-2020

In de rubriek: ‘Wat te doen?’ 
Algemeen Dagblad, 28-07-2020

In de rubriek: ‘Zien horen volgen doen’ 
Edwin van Sas 
Trouw: Tijdgeest, 19-09-2020

‘Voorbij verfraaiing – het sieraad als pamflet’ 
Juliette Huygen over nieuwe ontwikkelingen sieraad- 
collecties en -presentaties 
Metropolis M, nr. 6 dec 2020 / jan 2021  
 

Televisie/Beeld 

‘In Design Museum Den Bosch onderzoeken kun-
stenaars de toekomst van de (digitale) mens’ 
Video-interview met Maan Leo door Jelle Brouwer 
Daily Shot of Culture (in samenwerking met Uitmarkt
en Museumkaart), 30-08-2020

‘Van ons allemaal sinds 1986’ 
Interview Fredric Baas over collectiestuk Pablo 
Picasso’s Vase femme
Bulletin Vereniging Rembrandt, jr. 30 #3, Najaar 2020

 
De poster is dood
‘Hoe de reclame digitaal gaat’ 
Trouw, Letter en Geest, in rubriek ‘Gezien: deze 
week’, 15-08-2020
 

Keramiek in Quarantaine
Persbericht overgenomen door meerdere publicaties, 
waaronder BezoekDenBosch.nl, Digitale Kunstkrant, 
DTV (20-03-2020), mobilia (23-03-2020), Mixed Grill 



‘Blijven we mens onder al
die technologie?’

Edo Dijksterhuis
Het Parool, 29-06-2020



100.000 bezoekers voor ‘Design 
van het Derde Rijk’
NRC Handelsblad, 21-01-2020
t



‘Ontwerp dient de mensheid, 
niet alleen voor één persoon’

Gerrit van den Hoven
Brabants Dagblad, 17-10-2020



 

‘De crisis benut: bijzondere aandacht 
voor onze museumcollecties’
Peter Hecht
Bulletin Vereniging Rembrandt, jr. 30 #2,
Zomer 2020





‘Het anti-design van Victor 
Papanek is weer actueel’

Bernard Hulsman
NRC Handelsblad, 11-12-2020

 

‘Van ons allemaal sinds 1986’ 
Interview Fredric Baas over collectiestuk 
Pablo Picasso’s Vase Femme
Bulletin Vereniging Rembrandt, jr. 30 #3, 
Najaar 2020)
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‘Voorbij verfraaiing – het sieraad als pamflet’
Juliette Huygen over nieuwe ontwikkelingen 
sieraadcollecties en -presentaties
Metropolis M, nr. 6 dec 2020 / jan 2021
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‘Ik heb nog nooit zo hard gewerkt’
Interview met Timo de Rijk door Pim Dikkers
Brabants Dagblad, 03-03-2020



lijkse donatie altijd gratis toegang tot het museum, 
ontvangen korting op producten in de museumshop 
en worden uitgenodigd voor previews van tentoon-
stellingen en andere interessante evenementen.

De groep vrienden werd in het najaar uitgebreid met 
een nieuwe kring: de Keramiekvrienden. Deze kring 
is speciaal gericht op mensen die een hoger bedrag 
per jaar willen bijdragen. Zij ontvangen als dank 
hiervoor naast de standaard vriendenprivileges een 
unieke, gesigneerde keramieken vaas en starten 
hiermee op een toegankelijke manier een eigen 
keramiekcollectie, of breiden deze uit met door het 
museum geselecteerde ontwerpen. De actie werd 
ontwikkeld in samenwerking met de in Den Bosch 
gevestigde ontwerper Alex de Witte en het Bossche 
keramisch atelier Cor Unum. Het museum mocht 
in 2020 tot zijn grote vreugde twintig nieuwe Kera-
miekvrienden verwelkomen. 

In zijn beleids- en meerjarenplan 2021-2024 formu- 
leerde Design Museum Den Bosch de volgende 
doelstelling: ‘Het doorontwikkelen van het museum 
naar een ambitieuze en structureel gezonde museum- 
organisatie.’  
In mei 2020 is daartoe een medewerker Develop-
ment aangesteld, die zich richt op fondsenwerving, 
particuliere giften, bedrijfssponsoring en overige  
vormen van financiële ontwikkeling. Verbreding van 
de financieringsmix van het museum en een struc-
turele verhoging van het tentoonstellingsbudget 
staan hoog op de agenda. Door de situatie rond het 
coronavirus en de enorme terugval van publieks- 
inkomsten die daar het gevolg van was, kwam in 
2020 de financieringvan de geplande projecten 
– tentoonstellingen, presentaties en publiekspro-
gramma’s – onder grote druk te staan. Met behulp 
van steunmaatregelen als de Compensatieregeling 
Coronacrisis Musea van OCW, uitgevoerd door het 
Mondriaan Fonds, en een bijdrage uit het Kickstart 
Cultuurfonds konden gederfde inkomsten worden 
gecompenseerd. 

Toch hield het museum ook in dit lastige jaar vast 
aan de ambitie om zich als designmuseum stevig te 
positioneren en zijn lokale, regionale en landelijke 
betekenis te vergroten. Naast de geplande tentoon-
stellingen werden nieuwe projecten ontwikkeld, 
gericht op een betere verbinding tussen programma 
en collectie, een grotere zichtbaarheid in de stad en 
verbreding van het publiek. Zo kon met behulp van 
de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation 
een prachtige nieuwe, semipermanente keramiek-
presentatie worden gerealiseerd op de tweede 
verdieping. Ook werd de fondsenwerving gestart 

voor een nieuwe activiteitenruimte en de permanente 
designpresentatie Design! op de begane grond. In de 
tweede helft van 2020 werden de eerste bijdragen 
van fondsen en sponsors toegezegd. 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kende in 
2020 aan het museum voor het eerst een 1-jarige  
bijdrage toe, te besteden aan het activiteitenpro-
gramma in 2021. Het fonds sprak zijn waardering uit 
voor Design Museum Den Bosch en de wijze waarop 
de organisatie zich de afgelopen jaren ontwikkelde 
tot een relevant en breed toegankelijke presentatie-
plek binnen het vormgevingsveld. ’Het museum heeft 
zichzelf met een aantal spraakmakende exposities 
landelijk op de kaart gezet,’ aldus het advies van de 
commissie. 
 

Subsidies en fondsen 

In 2020 ontving Design Museum Den Bosch een ex-
ploitatiesubsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
– onderdeel van de structurele ondersteuning van het 
museum door de gemeente. Deze structurele sub-
sidie voorziet in de financiering van de vaste lasten 
van het museum en bevat tevens een klein aankoop-
budget. Voor het tentoonstellingsprogramma is het 
museum afhankelijk van eigen inkomsten en bijdra-
gen van derden. In 2020 werden projectbijdragen 
ontvangen van onder meer de volgende fondsen: 
Fonds21, het Mondriaan Fonds, de Vereniging 
Rembrandt en de Turing Foundation, alsmede het 
Kickstart Cultuurfonds. Bijdragen van het Stimule- 
ringsfonds Creatieve Industrie en het Oostenrijkse 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport zijn bestemd voor het programma 
in 2021, maar in de jaarcijfers van 2020 als vooruit 
ontvangen inkomsten terug te vinden. 
 

Bedrijfssponsoring 

Club Design 
Club Design (officieel: Stichting Vrienden Design  
Museum Den Bosch) is een actieve club bedrijfs- 
vrienden van het Design Museum: met name lokale 
directeur-grootaandeelhouders die het museum een 
warm hart toedragen. In 2020 telde Club Design 56 
bedrijven. Naast de financiële ondersteuning van het 
programma van het museum fungeert Club Design 
als een kennisnetwerk voor innovatieve ondernemers 
dat bijeenkomt in Design Museum Den Bosch. Club 
Design biedt een lezingen- en activiteiten-programma 
dat ondernemers verbindt met designers in hun 
maatschappelijke belangstelling voor de toekomst. 
In 2020 kon vanwege de coronamaatregelen helaas 
slechts één Club Design-bijeenkomst plaatsvinden. 
 

Particuliere donaties 

Design Museum Den Bosch mag sinds vele jaren 
een groep particuliere gevers tot zijn vrienden  
rekenen. In 2020 waren 103 vrienden bij het museum 
aangesloten. Vrienden krijgen in ruil voor een jaar- 

19

Development
& relatie-
management

20

Bedrijfs-
voering

Design Museum Den Bosch ontvangt subsidie van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze subsidie-
bijdrage bedroeg in 2020 € 2.069.420,- en dekt  
vooral de kosten voor personeel en huisvesting.

Om meer financiële armslag te hebben is in 2020 
besloten een fondsenwerver in dienst te nemen  (zie 
hoofdstuk Development & relatiemanagement). Doel 
is om tot een gezondere inkomstenmix te komen om 
de ambities waar te kunnen maken. Naast de ge-
meentelijke en andere subsidies zijn ook sponsoring 
en eigen inkomsten uit de museumshop, entreegel-
den, publieksactiviteiten, schoolbezoeken en verhuur 
van groot belang. In 2020 heeft corona natuurlijk een 
forse impact gehad op de bedrijfsvoering. Gelukkig 
had het museum een florissante start in 2020 met 
(de verlenging van) Design van het Derde Rijk en kon 
het museum terugvallen op de generieke noodsteun 
die de Rijksoverheid ter beschikking heeft gesteld 
aan vele bedrijven. Daarnaast is van het Mondriaan 
Fonds subsidie ontvangen om de coronaschade op 
te vangen, waarna Gemeente en Provincie samen 
hetzelfde bedrag hebben toegezegd; ook van het 
Kickstart Cultuurfonds werd noodsteun ontvangen. 
 
Het steunen van lokale ondernemers is als gevolg 
van corona meer dan voorheen op ons netvlies 
gekomen. In 2020 heeft Design Museum € 254.000,- 
aan opdrachten verstrekt bij in totaal 93 kleinere 
Bossche bedrijven en zzp’ers. 

In 2020 staat ook social return meer dan voorheen 
op de agenda van Design Museum Den Bosch. Het 
museum kiest er bewust voor om studenten en pas 
afgestudeerden van o.a. St. Joost School of Art & 
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Design Museum Den Bosch heeft per 31-12-2020 
32 personen in dienst, die 19,5 fte werken. Dat is een 
toename ten opzichte van 2019 en komt vooral om-
dat er in 2020 gekozen is om de suppoosten/zaal-
wachten, die voorheen via een uitzendorganisatie  
werden ingehuurd, in dienst te nemen als oproep-
kracht. Afgezien van deze toename bij de suppoosten 
is het aantal fte iets gedaald. 

Het ziekteverzuim in 2020 bedroeg 11%. Dat is een 
erg hoog percentage als gevolg van meerdere lang-
durig zieken, met name in de eerste helft van 2020. 
Gelukkig is het ziekteverzuim in de laatste maanden 
gedaald naar rond de 4%. Als gevolg van corona 
is ook een toename van kort verzuim zichtbaar. De 
gemiddelde leeftijd per 31-12-2020 is 36,5 jaar.

De directie en medewerkers van de Stichting Design 
Museum Den Bosch ontvangen een salaris conform 
de Museum cao. 

Design in Den Bosch in te zetten als suppoost. Dat 
begint voor hen als een bijbaan in een creatieve om-
geving en vormt, zeker als zij net zijn afgestudeerd, 
voor een stabiele inkomstenstroom naast de vaak 
weerbarstige dagelijkse praktijk van het kunstenaar-
schap. Voor het museum is het fijn dat deze functie 
wordt uitgevoerd door mensen die niet alleen als 
gastheer/-vrouw voor de bezoekers functioneren, 
maar ook een inhoudelijk gesprek over de expositie 
kunnen aangaan. Bij elke nieuwe expositie krijgen de 
suppoosten een uitgebreide rondleiding en briefing 
van de curator over de tentoonstelling. Deze informa-
tie helpt hen in gesprek te gaan met de bezoekers en 
verdiept de kennis van de beginnende kunstenaars. 
Waar mogelijk worden opdrachten (ontwerp van 
flyers, fotograferen van tentoonstellingen en organise-
ren van publieksactiviteiten) aan de groep van (oud-)
suppoosten gegund. Voorheen werden de suppoos-
ten via een uitzendbureau ingehuurd, maar in 2020 is 
besloten hen allemaal in dienst te nemen en hen in  
de coronaperiode een inkomen te geven alsof het 
museum gewoon open was. De groep suppoosten be- 
staat uit ongeveer 15 personen die samen 5fte invullen.

Ook als opdrachtgever vervult het museum een rol 
in het sturen op social return; bij grotere postverzen-
dingen wordt bewust gekozen voor verzending via 
Weener XL en DePostbode. Bij de keuze voor een 
schoonmaakbedrijf is social return een belangrijke 
factor in de aanbestedingsprocedure.

Raad van Toezicht 

Het museum wordt geëxploiteerd door de Stichting 
Design Museum Den Bosch. De stichting wordt 
bestuurd door een directeur/bestuurder. De toezicht-
houdende 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. De Raad van Toezicht 
heeft ook aandacht voor de Fair Practice Code en 
de Code Diversiteit & Inclusie. In 2020 zijn de codes 
voor het eerst geagendeerd; in 2021 zullen zij worden 
opgenomen in het directiereglement.

In 2020 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer. 
Daarnaast vond geregeld overleg plaats tussen de 
voorzitter en de directie over lopende zaken, het 
leggen van contacten en adviezen. De Raad is van 
oordeel dat de directie op een inspirerende en doel-
matige wijze leiding geeft aan het museum. 

De jaarrekening 2020 werd door de Raad van Toe-
zicht vastgesteld, evenals de begroting 2021. 
De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd 
en voorzien van een goedkeurende verklaring. 

Leden 

•  Titus M. Eliëns (voorzitter). Voormalig Hoofd  
Collecties Gemeentemuseum Den Haag en voor-
malig hoogleraar Industriële Vormgeving aan de 
Universiteit Leiden (toegetreden september 2016; 
einddatum zittingstermijn 15-09-2024) 

•  Jacqueline van Amerongen Veenendaal (lid). Lid 
raad van toezicht Benefits for Kids, voorzitter 
beroepenveld commissie Willem de Kooning 
Academie (1e termijn, einddatum zittingstermijn 
20-06-2022) 

•  Philippe Schuit (lid). Mentor/investeerder techno- 
logie ondernemingen (1e termijn, einddatum  
zittingstermijn 10-12-2023)

In oktober is de procedure gestart om de Raad van 
Toezicht uit te breiden. De vacature is breed uitgezet 
en maakt expliciet melding dat gestreefd wordt naar 
een evenwichtige spreiding van achtergronden, erva-
ringen en kwaliteiten alsmede naar een representa-
tieve vertegenwoordiging van de samenleving. Naar 
verwachting zal de Raad van Toezicht in de loop van 
2021 worden uitgebreid.

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. 

Organisatie

Directie
 
Timo de Rijk, directeur 
Thea Sterken, managementassistent

Collectie en  
tentoonstellingen
 
Adriënne Groen, conservator (vanaf september) 
Elly Stegeman, conservator (tot maart) 
Fredric Baas, conservator 
Marte Rodenburg, assistent conservator 
Tomas van de Heuvel, projectmedewerker 

Communicatie en 
marketing
 
Maan Leo, manager marketing en communicatie

Publiekszaken
 
Joke Backx, hoofd publiekszaken 
Madelon van der Avoort, educatie 
Reint Boven, medewerker AV/documentalist 

Bedrijfsvoering
 
Anne Salet, coördinator vrijwilligers (tot november) 
Anneloes Ebing, vloermanager  
Dénise van Bokhoven, financiële administratie  
Elsbeth Huber, commercieel medewerker verhuur 
Joke Kuypers, facilitair medewerker 
Machiel Marsé-van Buren, vloermanager 
Marjolein van Bokhoven, vloermanager  
Marthe Elfring, commercieel medewerker (tot juni) 
Niels van Uden, vloermanager (tot september) 
Oscar Jansen, hoofd bedrijfsvoering 
Renée Bettonvil, commercieel medewerker  
Museumshop 
Thessa Lookman, projectleider (tot september)
 

Suppoosten 

Adrien Stanziani  
Anne van den Berg 
Cassidy Scheele  
Darina Iyudina  
Désirée Martis  
Dieuwertje van Schadewijk 
Dirkje Honings  
Emy van Rijt 
Gijs van der Putt 
Jeanine Vloemans    
Jord Dijkstra  
Juliette Schrauwen  
Marie-Louise Wasiela  
Marloes Vreeswijk  
Matthis Guirado  
Max Joey van den Hout
Nadja van de Griendt



Financieel
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Dit verkorte financiële verslag is ontleend aan het 
financieel jaarverslag 2020 van de Stichting Design 
Museum Den Bosch. Bij het financieel jaarverslag is 
een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
 
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat.  
Dat is een opmerkelijk gegeven in het jaar dat corona 
ons hard trof en vraagt enige duiding. In de eerste 
maanden van 2020 bezochten meer bezoekers het 
museum dan ooit tevoren. Reden om de succesvolle 
expositie Design van het Derde Rijk met 7 weken 
te verlengen, met als resultaat 48.000 bezoekers in 
de eerste 2 maanden van 2020. Dankzij deze ver-
lenging konden meer bezoekers kennis nemen van 
deze belanghebbende expositie, en het had ook een 
belangrijk positief financieel effect: de kosten van de 
expositie waren immers al gemaakt. Het gevolg is 
dat het Design Museum in de eerste twee maanden 
van 2020 een positief resultaat had van € 142.000,-.

En toen kwam corona. Al vrij snel na het begin van 
de eerste verplichte sluiting van het museum werd 
de tentoonstellingsplanning aangepast: onder andere 
GOTH - Designing Darkness, een grote en dure ex-
positie waar een groot publiek bij verwacht wordt, en 
Jerry Mander zijn van de planning van 2020 gehaald. 
Artistiek een stevige aderlating, maar financieel 
noodzakelijk. Daarmee is een bezuiniging van 
€ 172.000,- gerealiseerd. Het positieve resultaat van 
€ 142.000,- uit de eerste twee maanden en de ge-
realiseerde bezuiniging van € 172.000,-, aangevuld 
met de ontvangen coronanoodsteun, waarmee het 
gebrek aan inkomsten vanaf maart grotendeels kon 
worden gecompenseerd, hebben ervoor gezorgd dat 

Nick van Steen 
Niels van Uden 
Raymond Lammers  
Romee van der Schoot 
Sage Yamanaka
Teun Beurskens  
Teun Hartstra  
Timon ter Avest
 

Stagiaires
 
Anila Bytyci 
Marieke Rondei 
Marthe Oosting 
Moyra Besjes
Ricky Doornbos 
Rover van Ooijen
 

Museumdocenten 
 
Anne Weijers  
Bieke Carpentier  
Chantal Lenting  
Corine Brekveld  
Emmy Polkamp  
Fleur van den Akker
Frits Peeters  
Janneke Korsten  
Kim van Kessel 
Liesbeth Wassink  
Maartje Tegelaar  
Marian van Esch 
Sabina Timmermans  
Sanne Evertz  
Wim Wijdeveld  
 

Techniek
 
Balt van Rijn 
Charles Popelier 
Etiënne Timmermans 
Frans de Visser 
Joep van Linder 
Michiel Sonnevijlle 
Mischa Doorenweerd
 

Vrijwilligers
museumshop
 
Ans de Vos 
Beppie Schoondermark  
El van der Linden
Elly Muizers  
Elvira Marugg  
Fanny Verbunt  
Gertie van de Boogaard 
Ine Wijen  
Ligia van den Udenhout 
Lilian Pennings  
Lot Stok  
Lya Rijks  

het museum 2020 met een positief resultaat heeft 
afgesloten.  
 
Ook voor de eerste helft van 2021 wordt noodsteun 
verwacht, maar de tweede helft van 2021 (en verder) 
zal waarschijnlijk niet op coronanoodsteun kunnen 
worden gerekend. Na de eerste lockdown hebben 
we gezien dat de publiekstoestroom slechts lang-
zaam op gang kwam, en dat is ook de vrees voor de 
tweede helft van 2021 en daarna. 

Het positieve resultaat van de coronaperiode (maart 
t/m december) van € 39.685,- is in overeenstemming 
met de subsidievoorwaarden van Het Mondriaan 
Fonds en conform de door het College van B&W 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch opgestelde 
‘spelregels steun 2020’ opgenomen in een Bestem-
mingsfonds Coronaproblemen 2021 en verder. Ook 
is er een bestemmingsfonds Collectievorming om 
aansprekende collectieaankopen te kunnen doen. 
Het bestemmingsfonds Collectievorming bedraagt 
ultimo 2020 € 257.428,-.

De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2020  
€ 222.307,- bestaande uit een innovatiereserve van 
€ 80.000,- om te komen tot een nieuwe werkwijze 
tot publieksverbreding op de begane grond, en een 
bestemmingsreserve ter grootte van € 142.307,- 
voor de expositie Radical Austria - Everything is 
Architecture, een aansprekende maar ook erg dure 
expositie in 2021. 

Design Museum Den Bosch ontvangt een structu-
rele subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
De subsidiebeschikking wordt jaarlijks vastgesteld. 
Vanaf 2021 zou er een meerjarenafspraak gemaakt 
worden met de gemeente over de periode 2021-
2024, maar als gevolg van de pandemie is daar van 
afgezien door de gemeente. Er is alleen een subsi-
dieafspraak over 2021 gemaakt en in de loop van 
2021 wordt een afspraak voor de jaren 2022-2024 
gemaakt.

Mariette Hoes  
Marion Kropman  
Marita van den Hoven
Marjolijn van der Pol
Meyk van Dijk 
Mina Bettinger  
Simone de Roos 
Thea Hennevelt  
Tonneke van Lokven 
Vera Schreurs  
Wendela Bosch  
Yolanda Peek  
Yvonne van Herwijnen 

Vrijwilligers
familieruimte
 
Carien van Dorst 
Els van Kessel 
Jos Leo  
Marianne van Amstel 
Marijke Parijs  
Niki Smeets  
Trudie van den Broek- Quekel



Baten 2020 2019

Subsidie gemeente 2.069.420 2.045.000
Bijdragen van derden 93.060 384.279
Entreegelden 308.427 764.538

Inkomsten museumwinkel 182.210 506.672

Overige inkomsten 69.872 91.806
Corona noodsteun 490.333

TOTAAL BATEN 3.213.322 3.792.295

Lasten

Lonen en salarissen 1.031.474 843.512
Overige personeelskosten 254.169 484.093
Overige bedrijfskosten 1.459.065 1.901.476
Afschrijvingen 105.813 103.326
Inkoop museumwinkel 154.483 371.454
Rentebaten en lasten 3.618 5.616

TOTAAL LASTEN 3.008.622 3.709.477

OVER/TEKORT 204.700 82.817

Dekking over/tekort

Bestemmingsreserve 222.307 -

Bestemmingsfonds 62.394 39.017

Egalisatiereserve inrichting -96.921 -96.921

Overige reserves 16.920 140.721

TOTAAL DEKKING OVER/TEKORT 204.700 82.817

Staat van baten en lasten over 2020

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa:

Materiele vaste activa 243.064 348.877

Vlottende activa:
Voorraden 33.136 28.531
Vorderingen 324.217 648.002
Liquide middelen 1.395.156 539.038
Totaal vlottende activa 1.752.509 1.215.571

TOTAAL ACTIVA 1.995.573 1.564.448

PASSIVA 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen:
Bestemmingsreserves 222.307

Bestemmingsfondsen 297.113 234.719

Egalisatiereserve inrichting 234.225 331.146

Overige reserves 433.087 416.166

Totaal eigen vermogen 1.186.732 982.031

Voorzieningen:
Voorzieningen 213.295 160.026

Schulden:
Kortlopende schulden 595.546 422.391

TOTAAL PASSIVA 1.995.573 1.564.448

Balans per 31 december 2020

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het 
stelsel van historische kosten. Het resultaat wordt bepaald 
als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het 
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 ge-
realiseerd, verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze 
voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen 
voor de voorzieningen. 
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