
 

 

 
 
’s-Hertogenbosch, 10 februari 2022 
 
 
Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Half november bent u door het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch op de hoogte 
gesteld van de ontwikkelingen ten aanzien van: 

 de verwerving van de gehele collectie van de JK Art Foundation door Het 
Noordbrabants Museum en; 

 de ambities van Design Museum Den Bosch. 
 
Beide musea nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op 22 februari 2022 waarbij op 
bovenstaande punten een nadere toelichting wordt gegeven. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
ook leden van de raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch aanwezig. 
 
Programma: 
19:15 uur Ontvangst in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum 

Verwersstraat 41 
19:30 uur Toespraken door: 

Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum 
Timo de Rijk, directeur Design Museum Den Bosch 
Stijn Smeulders, gedeputeerde Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed 
Mike van der Geld, wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur 
Aansluitend krijgt u de gelegenheid vragen te stellen. 

20:00 uur Rondleiding in groepen door de beide musea 
21:30 uur Afsluiting  
 
Graag vernemen we uiterlijk donderdag 17 februari via dit registratieformulier (hyperlink) 
of we op uw komst mogen rekenen of dat u verhinderd bent.  
 

We zien ernaar uit u te mogen verwelkomen, 
 

Charles de Mooij 
Timo de Rijk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxpFxVQeoIxj6s4K_1LH7Ag89Eiuv5djWAAdEQPS5K_1w9A/viewform


 

 
 
 
Aan: 
Leden van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch 
Leden van Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant 
 
 
’s-Hertogenbosch, 10 februari 2022 
 
 
In aanvulling op de uitnodiging die u eerder heeft ontvangen, bij deze informatie over 
de beide tentoonstellingen die tijdens uw bezoek worden bezichtigd.  
 
 
Design Museum Den Bosch – GOTH - Designing Darkness  
Goth is de grootste subcultuur ter wereld. Goth is een levensstijl vol onbestemd verlangen 
naar de donkere kant van het leven. De tentoonstelling GOTH – Designing Darkness gaat 
op zoek naar de bronnen van de goth scene en presenteert twee eeuwen 
cultuurgeschiedenis vol dramatische verbeeldingen, onheilspellend design en zwartgallige 
kunst. Midden in het historische Den Bosch met zijn middeleeuwse en neogotische 
monumenten toont GOTH – Designing Darkness ook hoe deze duistere tegencultuur nu 
wordt verbeeld. 
DMDB wenst zijn museaal concept, gelet op zijn succesvolle koers, door te ontwikkelen en 
heeft ambities om uit te groeien tot een museale speler van nationaal belang en formaat. 
GOTH laat zien hoe deze ambitie in de praktijk waargemaakt wordt. 
www.designmuseum.nl  
 
Het Noordbrabants Museum – De ontdekking van het heden 
In de tentoonstelling De ontdekking van het heden maakt u kennis met een voor Nederland 
uitzonderlijke particuliere collectie. Zo goed als alle belangrijke kunststromingen uit de 20ste 
eeuw zijn vertegenwoordigd. De collectie omvat werken van kunstenaars van wereldfaam, 
zoals Constantin Brancusi, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró en Tamara de 
Lempicka, Anish Kapoor, Olafur Eliasson en Marlene Dumas. De ontdekking van het heden 
toont een selectie uit deze bijzondere collectie, eigendom van de JK Art Foundation. Deze 
stichting is bereid deze unieke collectie kunstwerken kosteloos in doorlopende bruikleen aan 
HNBM te geven. HNBM is bereid deze collectie in bruikleen te aanvaarden, zorg te dragen 
voor het beheer en om deze collectie vervolgens in wisselende samenstelling tentoon te 
stellen. Daarmee krijgt HNBM een unieke kans om zich verder door te ontwikkelen. 
www.hetnoorbrabantsmuseum.nl  
 
 

 

http://www.designmuseum.nl/
http://www.hetnoorbrabantsmuseum.nl/
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