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Visie op kunst

In de visie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is kunst een belangrijk 
onderdeel van de healing environment die het ziekenhuis wil zijn. 

Een prettige omgeving draagt bij aan het genezingsproces. Zo is gebleken 
dat het luisteren naar muziek een gunstig effect heeft bij pijn. Patiënten 
voelen zich over het algemeen kwetsbaarder door pijn of ziekte. Kunst kan 
de gedachten afleiden van wat de patiënt bezighoudt. Het kijken naar iets 
moois kan troost bieden en een heilzame invloed hebben, door de 
verbeelding te prikkelen en reacties uit te lokken zodat er gesprekken 
kunnen volgen over andere zaken dan ziekten en zorgen. 

We willen het creatieve vermogen van patiënten, bezoekers en organisatie 
stimuleren ter bemoediging van zingeven van het leven en zien dit als 
middel dat bijdraagt aan positieve gezondheidszorg. 
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De route

Op de volgende pagina vindt u een plattegrond van het ziekenhuis met 
daarop de plek van de diverse kunstwerken aangegeven. 
De route langs de kunst is beschreven vanaf de hoofdingang van het 
ziekenhuis. De kunstwerken die binnen te zien zijn, zijn op de plattegrond 
aangegeven met een letter in de kleur blauw. 
De kunstwerken die u in een binnen- of buitentuin vindt zijn aangegeven 
met een cijfer in de kleur oranje.

In 2018 heeft het toenmalige SM’s museum (nu het Design Museum 
Den Bosch) haar collectie kunst geschonken aan het Jeroen Bosch  
Ziekenhuis. Dit waren zo’n 800 kunstwerken van verschillende kunstenaars. 
Deze kunstwerken hangen overal in het ziekenhuis: in de poliklinieken, de 
spreekkamers, vergaderzalen, in het kenniscentrum en in openbare gangen. 
Deze kunstwerken zijn niet opgenomen in deze kunstfolder. 

Deze brochure bevat de kunstwerken die anno 2023 aanwezig zijn in het 
openbare gebied van het ziekenhuis en Tolbrug Specialistisch Revalidatie 
(Tolbrug). 

A   Levensloop – Fiona Tan
B Duizend – Niek Hendrix
C   Venster - L.J.A.D. Creyghton
D Pleisterwerk - Ivo van den Baar en Nicole Driessens
E Landschap – Piet Clement
F Dolorosa - Ank van Engelen
G Schepping der Aarde – Marius de Leeuw
H Het zevende zegel – Tom Franssen
I  Herdenkingsmonument - Irene Oostdam
J  Zuster – Netty Werkman
K   Expositieruimte 
L  Panoramabeeld – Rens Janssens
M  Vrijheid – Renée van Leusden
N  Lichtkunstwerk – Herman Kuijer
O   Harmonieuze Oneindigheid - Noortje Haegens
P  Zonder titel – Leandra du Pau
Q   Fijn een dagje buiten / De Wandeling – Harrie Gerritz
R  Prometheus – Jan Dijker
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1  Pohon- Carola Popma
2   Let me be your shelter – Ton van der Vleuten
3  Kore – Arie Berkulin
4  Stapeling – Theo Coenen
5   Reflectiekubussen – Piet-Hein Stulemeijer
6   Water en zon – Nic Jonk
7  Herdenkingsmonument – Irene Oostdam
8  Omarming – Gerard van Iersel

Alle kunstwerken bevinden zich op of aan de Boulevard, behalve:
D    dit werk bevindt zich vlakbij de liften van gebouw C, op de eerste 

etage C1 en tweede etage C2
E    dit werk bevindt zich bij het liftenbok van gebouw C, op de tweede 

etage (C2)
L en M    deze werken bevinden zich in de verbindingsgang tussen het  

ziekenhuis en het Instituut Verbeeten. 
N   dit werk bevindt zich tussen gebouw B en C 
O    dit werk bevindt zich in de wachtruimte van de polikliniek  

geriatrie, gebouw B, op de eerste etage (B1)
P  dit werk bevindt zich in Tolbrug
Q dit werk bevindt zich in Tolbrug
R  dit werk bevindt zich in Tolbrug
6   dit werk bevindt zich in de buitentuin aan de kant van De Gement 
7    dit werk bevindt zich in de buitentuin aan de kant van De Gement
8    dit werk bevindt zich in de buitentuin aan de kant van De Gement 
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Levensloop  
Fiona Tan

Dit kunstwerk is te zien bij 
binnenkomst in het ziekenhuis bij de 
hoofdentree (gebouw A).

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
(mogelijk gemaakt door subsidie 
Stichting Kunst Openbare Ruimte)

Werk:
‘Levensloop’ is een moderne 
variant van de vooral in de 17e 
eeuw populaire levenstrap, waarbij 
in piramidevorm de zeven levens-
fasen van de mens worden getoond. 
Het zijn zwijgende filmportretten 
van zeven verschillende mensen van 
zeven verschillende leeftijden. In de 
portretten komen zowel mannen als 
vrouwen voor. Mensen met verschil-
lende sociale achtergronden. Het 
werk gaat over het passeren van de 
tijd en hoe wij ons daartoe verhou-
den. 
Fiona Tan heeft bewust gekozen 
voor een dynamische presenta-
tie van de verschillende leeftijden. 
Het hoogtepunt van je leven hoeft 
immers niet rond je veertigste te 
liggen: “Ook daarna of daarvoor kun 
je van het leven genieten.” 

Techniek:
Deze installatie bestaat uit zeven 
monitoren die in piramidevorm aan 

de muur bevestigd zijn als verwij-
zing naar de levensloopprenten 
en -schilderijen uit het verleden. 
Deze korte films zijn zwart/wit of 
bijna zwart/wit en heel zorgvuldig 
gecomponeerd en uitgelicht. 
De portretten worden afwisselend 
vertoond op alle monitoren. Zo 
kan het zijn dat bij binnenkomst 
u een jonge man van 38 bovenin 
ziet, maar bij het verlaten van het 
gebouw een baby van vijf maanden 
of een oude vrouw.  Per dag draaien 
de films 12 uur achter elkaar.

Jaar van ontstaan: 
2011

Kunstenaar:
Videokunstenares Fiona Tan verte-
genwoordigde Nederland in 2009 
op de Biënnale in Venetië met drie 
werken, waaronder de video-instal-
latie Disorient. De kunstenares is 
geboren in Indonesië en opgegroeid 
in Australië. Ze woont sinds twintig 
jaar in Nederland, waar ze stu-
deerde aan de Rietveld Academie. 
Ze noemt zichzelf een ‘professional 
foreigner’, met een ‘identiteit die 
gedefinieerd wordt door datgene 
wat ik niet ben.”  
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Duizend 
Niek Hendrix

Dit kunstwerk is te zien op de 
boulevard bij binnenkomst van het 
ziekenhuis bij de koffiecorner 
‘Coffee Moment’ 

Collectie: 
In bruikleen van de kunstenaar

Werk: 
Het onderwerp van het schilderij 
‘Duizend’ is afgeleid van het sluit-
stuk van het beroemde schilderij 
‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch. 
Het schilderij toont een ei met 
daarin een schijf. Op deze schijf is 
een eiland geschilderd. Het toont 
een kalme zee met zo hier en daar 
wat rotsen aan de kust. Het eiland 
heeft wat zachte heuvels en enkele 
bomen. Het schilderij ‘Duizend’ geeft 
door het formaat en kleurgebruik 
een hele andere ervaring. Het werk 
gaat over ruimte. Hoe groot zijn de 
dingen, hoe groot is een ei? Kan 
dat ei een wereld bevatten? De titel 
verwijst ook naar een eenheid, deze 
kan als symbolisch worden opgevat 
voor een grote hoeveelheid. 

Techniek: 
Olieverf. Het schilderij is 301 cm 
hoog en 171 cm breed

Jaar van ontstaan: 
2011

Kunstenaar: 
Niek Hendrix (1985) heeft het 
kunstwerk ‘Duizend gemaakt tijdens 
zijn afstudeerperiode bij de kunst-
academie AKV | St. Joost in Breda. 
Hij is in 2011 afgestudeerd aan 
de kunstacademie AKV | St. Joost 
te Breda in de richting autonome 
kunst. Direct sinds zijn afstuderen 
is zijn werk opgepikt door diverse 
instellingen en verzamelaars. Zijn 
werk gaat over het kijken naar 
beelden. Hij staat stil bij vragen als 
hoe een schilderij werkt, hoe het er 
uit ziet en wat het doet. Dat kan een 
kleur zijn, een formaat of juist een 
heel duidelijke voorstelling. 
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Venster 
L.J.A.D. Creyghton

Dit kunstwerk is te zien op de 
boulevard vlakbij de infobalie aan 
de rechterkant tegenover de 
patiëntenregistratie

Collectie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk:
Er wordt een landschap getoond. 
Het landschap is in wezen een 
optelsom van talloze details. Licht, 
lucht, structuren, bloemen, kruiden, 
grassen, planten, dieren, et cetera. 
Zoals het menselijk oog reageert 
- het aftasten van het geheel en 
het ontdekken van details die zich 
slechts ontvouwen wanneer men 
zich voor langere tijd op één plek in 
het landschap bevindt- zo zal ook 
de functie van het flatscreen zijn. 
Als beschouwer ervaart u het beeld 
in eerste instantie als ‘stilstaand’. 
Onderhuids vinden er echter aller-
lei veranderingen plaats zodat het 
landschap feitelijk continue - gelijk 
aan alle natuurlijke processen - in 
transformatie is. Loopt u over een 
half uur nogmaals langs dit kunst-
werk dan ziet u een andere kijk op 
het landschap. 

Techniek: 
Digitale installatie. Een computer-
gestuurd beeld zoomt in een tijd-

spanne van 24 uur uiterst langzaam 
en nauwelijks zichtbaar in- en uit-
zoomen en maakt een of meerdere 
details zichtbaar.

Jaar van ontstaan: 
2006

Kunstenaar:
L.J.A.D. Creyghton ziet het land-
schap als metafoor. Het landschap 
als bron van contemplatie, rustpunt 
of troost. Het landschap als heling 
of om je in te kunnen verpozen. Het 
landschap als vorm van schoon-
heid temidden van ziek zijn en beter 
worden, temidden van zorg en 
zorgverlening. 
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Pohon 
Carola Popma 
 
Dit kunstwerk is te zien vanaf de 
boulevard in de binnentuin aan uw 
rechterzijde (tussen bouwdeel A en 
B)

Collectie
Noordbrabants Museum

Werk:
De combinatie van materialen van 
glas en bilengahout, in de sterk 
verticale gedaante van een boom, 
kenmerkt ‘Pohon’. De sculptuur 
herbergt bovendien een vaasvorm 
van associatief, helderblauw glas. De 
keuze voor deze thematiek reflec-
teert Carola Popma’s fascinatie voor 
de uitheemse natuur van aanvan-
kelijk Japan en later Indonesië. Haar 
rijke ervaringen van zwerftochten 
langs de verschillende eilanden van 
de Indonesische archipel vertaalt zij 
in abstracte, organisch aandoende 
beelden. Het natuurlijk element 
water vormt de basis van veel van 
Popma’s werk. Wat Carola Popma 
steeds weer bezighoudt in het pro-
ces van transformatie van de wer-
kelijkheid naar een abstract beeld, 
is de aloude tegenstelling tussen 
datgene wat de natuur voortbrengt 
en dat wat de mens creëert, de (on)
mogelijkheid om de beleving van 
de emotie in een kunstwerk om te 
zetten. 

Materiaal: 
Deze sculptuur is gemaakt van 
bilengahout en glas.

Jaar van ontstaan: 
1991

Kunstenaar:
Carola Popma (Breda, 1954) heeft 
na haar opleiding aan de Academie 
voor Beeldende Vorming Tilburg, de 
afdeling Beeldhouwen van Ko-
ninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving te ’s-Hertogenbosch 
gevolgd. Zij heeft veel gereisd naar 
Vietnam, Cambodja, Indonesië en 
Japan. Zij woont en werkt in Tilburg. 
Sinds 2000 is zij geconfronteerd 
met fysieke beperkingen waar-
door niet alle handelingen meer 
zo vanzelfsprekend zijn als voor-
heen. Hierdoor ontstaan er nieuwe 
werken op papier: tekeningen in 
aquarel en inkt. De nieuwsgierigheid 
om tekeningen ruimtelijk te vertalen 
vraagt haar naar andere, lichter te 
verwerken materialen uit te wijken: 
textiel, latex, keramische elementen, 
gips. Deze samengestelde beelden 
hebben noodzakelijkerwijs ook een 
meer figuratieve vorm.  De Aziati-
sche culturen blijken telkens weer 
nieuwe prikkels op te leveren om 
in het atelier mee aan het werk te 
gaan. 
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Let me be your 
shelter 
Ton van der Vleuten 
 
Dit kunstwerk is te zien vanaf de 
boulevard in de binnentuin aan uw 
linkerzijde (tussen bouwdeel A en B) 

Collectie:
Noordbrabants Museum

Werk:
De indruk die dit beeld maakt, hangt 
sterk af van het standpunt van 
waaruit het wordt waargenomen: 
het ene moment lijkt het massief, 
volumineus en robuust. Vanuit een 
andere hoek gezien resteert niet 
meer dan een ijl en doorzichtig 
frame. Als een kader rondom een 
uitsnede van de omliggende bin-
nentuin. Het beeld herbergt een 
schuilplaats voor de kijker. Zoals ook 
de titel aangeeft ‘Let me be your 
shelter’. 

Materiaal: 
Gelakt staal in de kleuren rood en 
blauw. Afmetingen van het beeld 
zijn hoogte 120 cm, breedte 150 
cm, diepte 90 cm en gewicht 600 
kg. Gieter van het beeld is Munster 
Staalbouw.

Jaar van ontstaan:
1989-1990

Kunstenaar:
Ton van der Vleuten (Amsterdam 
1958) woont en werkt als beeldend 
kunstenaar in Amsterdam. Naast 
kunstenaar is hij verbonden als 
docent driedimensionale vormge-
ving bij de Academie voor Beelden-
de Vorming in Tilburg.
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Kore
Arie Berkulin 
 
Dit kunstwerk is te zien vanaf de 
boulevard in de binnentuin aan uw 
rechterzijde (tussen bouwdeel B en 
C)

Collectie:
Noordbrabants Museum

Werk:
Kore, zoals het beeld heet, is de 
klassiek-archeologische en kunst-
historische term voor een sculp-
tuur van een jonge vrouw uit de 
Oud-Griekse beeldhouwkunst van 
circa 650-500 v. Chr. Deze jonge 
vrouwen werden afgebeeld met een 
in plooien vallend gewaad en dat is 
wat Berkulin hier heeft geïnspireerd. 

Materiaal: 
Koper

Jaar van ontstaan: 
2000

Kunstenaar:
Arie Berkulin (Gemert-Bakel 1939). 
Berkulin volgde zijn opleiding aan 
de Academie voor Industriële Vorm-
geving in Eindhoven en begon zijn 
carrière met het maken van figura-
tieve schilderijen. Zijn werk ontwik-
kelde zich via abstracte reliëfs naar 
ruimtelijk werk waarin bewerkin-
gen zoals ‘plooien’ en ‘vouwen’ het 
beeld bepaalden. In eerste instantie 

werden de beelden uitgevoerd in 
kwetsbare materialen zoals hout en 
karton. Later stapte Berkulin over 
op metaal, een materiaalsoort dat 
zich op een meer natuurlijke manier 
laat vouwen. Berkulin werkt vooral 
met basisvormen zoals de cirkel, de 
driehoek, het vierkant en de recht-
hoek. Naast zijn kunstenaarsschap 
was hij docent aan de Academie 
voor Beeldende Vorming in Tilburg 
(1972-1982) en aan de Willem de 
Kooning Academie in Rotterdam 
(1981-1999). 
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Stapeling  
Theo Coenen
 
Dit kunstwerk is te zien vanaf de 
boulevard in de binnentuin aan uw 
linkerzijde (tussen bouwdeel B en C)

Collectie:
Noordbrabants Museum

Werk:
Uitgaande van het materiaal ijzer 
heeft dit beeld een zekere span-
ning in haar eenvoud.  Het is een 
samengestelde constructie van 
gestapelde vormen ijzer. Het beeld 
wordt gevormd door de ritmische 
ordening. Het is een heldere, uitge-
balanceerde sculptuur. 
Voor veel beelden vormen bestaan-
de standaardmaten van stalen pla-
ten, balken en buizen de basis voor 
zijn objecten, die hij door construe-
ren en lassen tot beeldhouwwerken 
omvormt. De ambachtelijk-techni-
sche kant en de fysieke inspanning 
van het uitvoeren zijn daarbij voor 
hem een wezenlijk onderdeel van 
het proces en dragen belangrijk 
bij tot zijn eigen voldoening in het 
eindresultaat.

Materiaal: 
IJzer

Jaar van ontstaan: 
2000

Kunstenaar:
Theo Coenen (Geldrop 1945).  
Uitgaande van het materiaal ijzer 
- soms in combinatie met hard-
steen of in zijn geheel in hardsteen 
vertaald - maakt Coenen simpele 
beelden - recht voor zijn raap - 
zonder omhaal maar met een ze-
kere spanning of verrassing in hun 
eenvoud. Hoewel zijn beelden veelal 
architectonisch van inslag zijn door 
een samengestelde, synthetische 
constructie in stapel-, waaier- of 
gebogen vormen, gaat hier geen ra-
tionele of methodische aanpak met 
veel denkwerk en uitgebreid schet-
sen aan vooraf. Al doende vindt de 
kunstenaar zijn vormen en beelden 
door ze al dan niet ritmisch te orde-
nen, te herhalen of te stapelen. 
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Pleisterwerk 
Ivo van den Baar en 
Nicole Driessens
 
Dit kunstwerk is te zien vlakbij de 
liften van gebouw B en C, op 
verdieping 0, 1 en 2 

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk: 
Het kunstenaarsechtpaar Ivo van 
den Baar en Nicole Driessens heeft 
in 2016 als artist in residence een 
atelier gehad op de boulevard van 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis: het 
Kunstloket. Eén van de kunstwerken 
waar zij in hun atelier aan hebben 
gewerkt is ‘Pleisterwerk’. De kun-
stenaars hebben voor dit kunstwerk 
samen met patiënten, medewerkers 
en bezoekers afgedankte medische 
hulpmiddelen bepleisterd. In totaal 
verbleven de kunstenaars twee 
maanden in het JBZ. In deze peri-
ode werkten zij aan nog drie an-
dere kunstprojecten: ‘Borduurwerk’, 
‘Handwerk’ en ‘Tekenwerk’. Voor 
het kunstwerk ‘Borduurwerk’ lieten 
zij patiënten op diverse poliklinie-
ken lichaamsdelen borduren. Het 
uiteindelijke kunstwerk hangt nu 
op de gang vlakbij het auditorium 
in gebouw B. Voor het kunstwerk 
‘Handwerk’ heeft Nicole Driessens 
de handen van een oncologiever-
pleegkundige gefotografeerd. 

Dit heeft geresulteerd in vieren-
twintig foto’s van handen die troost, 
respect en liefde laten zien. ‘Teken-
werk’ is een serie tekeningen die het 
kunstenaarsduo heeft gemaakt van 
hun indrukken van het ziekenhuis 
en de mensen. De tekeningen han-
gen verspreid door het ziekenhuis 
op verschillende afdelingen. 

Techniek: 
Dit kunstobject bestaat uit af-
gedankte hulpmiddelen die met 
pleisters zijn beplakt. De hulpmid-
delen zijn gesponsord door Vegro 
Thuiszorgwinkel, de pleisters door 
BSN Medical. 

Jaar van ontstaan: 
in 2016 (in opdracht van het JBZ 
met BKKC impulsgelden project 
Artist in Residence). 

Kunstenaars: 
Het kunstenaarsechtpaar Ivo van 
den Baar en Nicole Driessens werkt 
sinds 1999 samen. Beiden vormen 
zij ‘Wandschappen’. Van den Baar 
en Driessens ontwikkelen kunst-
werken en projecten waarbij hun 
rol als kunstenaar ten opzichte van 
een onderwerp of specifieke loca-
tie centraal staat. Wat zij zien en 
meemaken is het uitgangspunt voor 
hun werk. 
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Serie ‘Landschap’
Piet Clement
 
Dit kunstwerk is te zien vlakbij de 
liften van gebouw C op de tweede 
etage (C2)

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk: 
De kleurrijke schilderijen van Piet 
Clement doen je geloven dat je op 
vakantie bent. De schilderijen lijken 
wel geschilderd in de Provence in 
Frankrijk. Hij weet de sfeer en de 
impressie van beroemde Franse 
schilders te benaderen. 
De kunstenaar schilderde vanuit 
zijn hart, met een romantische ziel. 
In 2013 heeft de weduwe van de 
kunstenaar 25 kunstwerken van 
haar man geschonken aan het 
ziekenhuis. Met financiële steun van 
de Stichting Vrienden van het JBZ 
zijn de werken voorzien van houten 
lijsten. 

Techniek: 
Olieverf op karton

Jaar van ontstaan: 
1982-1983

Kunstenaar: 
In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw kwam Piet Clement (1935-
2012) in contact met ‘Probist’, 
een kunstenaarsgroep uit Nuenen 

(Noord-Brabant). Hij volgde daarna 
een opleiding aan de Academie 
voor Schone Kunsten in Arendonk 
(België). Zijn kunstwerken bestaan 
uit etsen, litho’s, tekeningen, aqua-
rellen en olieverfschilderijen. De 
belangrijkste inspiratiebron is het 
landschap. 
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Dolorosa 
Ank van Engelen
 
Dit kunstwerk is te zien op de gang 
tussen de liften van gebouw C en D 
op de tweede etage (tussen C2 en 
D2) 

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Werk:
Ik leg je hier neer
mijn groot verdriet
en kijk hoe je vloeit
terwijl ik je loodzware arm
om mijn schouders voel

Uitgangspunt voor het beeld is het 
verdriet en de rouw van moeders, 
zusters, vrouwen om een verloren 
geliefde. In de katholieke kerk is 
Maria daar een uitgesproken icoon 
van. Geïnspireerd door de ‘Stabat 
mater’ van Pergolesi nam ik troost 
in gedachten bij het maken van 
‘Dolorosa’ (de wenende Maria). De 
korf, de schaal en de twee flessen 
zijn van staal en doorvlochten met 
rubberen slangen. Ze zijn de dragers 
van een heldere blauwe ‘tranen-
vloed’. Van de tranen is op de bodem 
in de manden nog slechts een 
restant terug te vinden. De rest is al 
weggevloeid, terug naar de aarde.

Techniek: 
Staal, rubber, giethars en pigment

Jaar van ontstaan: 
2008

Kunstenaar: 
Ank van Engelen woont in Den 
Dungen en heeft een atelier in Nova 
Zembla in ’s-Hertogenbosch. Zij 
heeft de Academie voor Beeldende 
Vorming in Tilburg gevolgd en is in 
januari 1999 cum laude afgestu-
deerd in de disciplines, beeldhou-
wen, installaties en monumentaal 
werk. Zij initieerde en organiseerde 
verschillende tentoonstellingen in de 
openbare ruimte o.a. met Stichting 
Dommel in Beeld. Zij initieerde in 
2014 met Stichting Foreign Artfairs 
‘Artswap’ waarbij Finse kunstenaars 
uit Lapland tijdelijk van woon- en 
werkplek wisselden met Nederland-
se kunstenaars uit Brabant. 
Monumentaal werk is aangekocht 
door de gemeente Sint-Michiels-
gestel, de gemeente Albrandswaard 
en Staatbosbeheer. Anke expo-
seerde o.a. in Chieri/Turijn Italië, 
KEG Schijndel, Tempus Arti België, 
Genootschap Kunstliefde Utrecht, 
Bijbels Museum Amsterdam, 
Ars Aemula Leiden, Oude Kerk 
Amsterdam en Hortus Botanicus 
Amsterdam. 
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Schepping der Aarde  
Marius de Leeuw
 
Deze kunstwerken zijn te zien in de 
kapel en de Mariakapel tegenover 
het bezoekersrestaurant Grand Café
Collectie Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Werk:
Voor de kapel van het voormalige 
Carolus ziekenhuis in ’s-Hertogen-
bosch is Marius de Leeuw benaderd 
om een ontwerp te maken voor 2 
grote gevelramen in glas-in-lood. 
Na de sloop van dit ziekenhuis 
was de tweede bestemming van 
de glas-in-loodwanden de Ma-
ria Regina kerk in Boxtel. Na de 
sloop van deze kerk (2003) zijn de 
glas-in-loodwanden bij een sloop-
bedrijf beland. Na een tip zijn deze 
panelen in 2006 via internet door 
het ziekenhuis aangekocht voor de 
nieuwe kapel van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. Een deel van de panelen 
is gerestaureerd en hergebruikt in 
de nieuwe kapel. De niet gebruikte 
panelen zijn opgeborgen.

‘Schepping der Aarde’ (1965) 
In het grote gevelraam aan de 
Zuidzijde van de kapel zijn glas-in-
lood panelen te zien uit het oor-
spronkelijke raam ‘De Schepping der 
Aarde’ uit 1965. In samenwerking 
met de architect van de kapel is een 
uitsnede gemaakt uit het oorspron-
kelijk raam. De glaspanelen verbeel-

den een landschap. De zon schijnt 
over een kabbelend riviertje waarin 
vissen zwemmen. Bomen en ge-
bladerte zijn verbeeld in de groene 
delen van het glas-in-lood. Laat in 
de middag schijnt de zon door het 
glas-in-lood en verschijnt er een 
prachtig kleurenspel op de wand en 
de vloer van de kapel. 

‘Het Oude en Nieuwe Jeruzalem’ 
(1965)
In de Mariakapel (rechts naast de 
ingang van de kapel) zijn 16 pane-
len te zien uit het voormalige raam 
‘Het Oude en Nieuwe Jeruzalem uit 
1965. Dit tweede raam was oor-
spronkelijk getekend en uitgevoerd 
in het voormalige Carolus ziekenhuis 
in de binnenstad van ’s-Herto-
genbosch. Dit glas-in-lood is een 
abstractere weergave. 

Materiaal: 
Glas-in-lood

Jaar van ontstaan: 
1965

Kunstenaar: 
Marius de Leeuw (1915-2000) was 
een bekend Nederlands beeldend 
kunstenaar. Hij verwierf vooral 
bekendheid met monumentale glas-
in-loodramen en wanddecoraties 
in uiteenlopende technieken. Deze 
bevinden zich verspreid over  
Nederland in vele kerken en pu-
blieke gebouwen.
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Het zevende zegel
Tom Franssen
 
Dit kunstwerk is te zien in de kapel 
tegenover het Grand Café
Collectie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk:
Het kunstwerk heeft de kunste-
naar destijds ontworpen voor de 
kapel van het Carolus ziekenhuis. 
Het werk bestaat uit 2 delen, de 
zogenaamde kapeldeuren. De 
rode geëmailleerde deurknoppen 
staan symbool voor de titel van 
het kunstwerk ‘Het zevende zegel’. 
Het zevende zegel is een Bijbelse 
afbeelding uit de Apocalyps. We zien 
zeven engelen met in hun hand 
ieder een bazuin. Toen het Lam 
het zevende zegel verbrak, viel er 
een stilte in de hemel. Er volgde 
donderslagen, groot geraas, blik-
semschichten en een aardbeving. 
De zeven engelen, ieder met een 
bazuin, maakten aanstalten om 
erop te blazen. Deze figuren zijn 
verbeeld in een reliëf van beschil-
derd eikenhout. In het midden het 
zevende zegel. Dit kunstwerk heeft 
een nieuwe bestemming gekregen 
in de nieuwe kapel van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis.

Materiaal: 
Beschilderd eikenhout en mozaïek

Jaar van ontstaan: 
1991

Kunstenaar: 
De kunstenaar Thomas Jozef Marie 
(Tom) Franssen (1931 – 2012) was 
een Roermondse kunstenaar met 
specialisaties monumentale kunst 
en schilderkunst, Hij werkte vaak 
met tempera, keramiek, metaal, 
beton, olieverf, glas in lood en was 
gespecialiseerd in de techniek 
graffito. Onderwerpen voor zijn 
kunstwerken waren religie, land-
schappen, mythologie en muziek. 
Kenmerken van zijn stijl zijn 
figuratief-expressionistisch en 
monumentaal. De kunstenaar is 
beïnvloed door het Vlaamse 
expressionisme. De kunstwerken 
van Franssen zijn met name 
plastieken, mozaïek reliëfs, wand-
schilderingen en glasobjecten. 
Franssen begon begin jaren vijftig 
de Middelbare Kunstnijverheids-
school in Maastricht en daarna 
de Jan van Eyck academie in 
Maastricht (van 1955 – 1959). 
Hij was docent aan de Academie 
Beeldende Kunsten Maastricht vanaf 
1980 – 1991. 
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Herdenkings-
monument  
Irene Oostdam
 
Dit herdenkingsmonument is te zien 
in de kapel van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. In de buitentuin staat er 
ook een monument voor overleden 
kinderen. 

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk:
Ouders van overleden kinderen 
kiezen een bladvorm uit, maken dit 
persoonlijk en voegen dit toe aan 
het kunstwerk in de kapel. Het blad 
dat ouders in het kunstwerk in de 
kapel kunnen hangen is gemaakt 
van vilt. Tijdens een speciale bij-
eenkomst, mede vormgegeven door 
de ouders, wordt eenmaal per jaar 
één groot metalen blad toegevoegd 
aan het kunstwerk in de buitentuin, 
als symbool voor alle kinderen. De 
ouders nemen hun persoonlijke blad 
van vilt mee naar huis. Alle rituelen 
zoals toevoegen aan het kunstwerk 
binnen, het vormgeven van herden-
kingsdienst, het samen naar buiten 
gaan en laten ‘groeien’ van het 
buitenkunstwerk maken deel uit van 
het monument. 

Techniek: 
Object van roestvrijstaal en blaadjes 
van vilt. 

Jaar van ontstaan: 
2016 middels subsidie van afdeling 
Verloskunde, Geestelijke Verzorging, 
Stichting Vrienden JBZ, het Monuta 
Charity Fund en RVE’s van het JBZ. 

Kunstenaar: 
Irene Oostdam (1970) wil in haar 
beeldend werk en kunst- en edu-
catieprojecten verhalen vertellen en 
verbeelden. Ze vindt het belangrijk 
om verdriet, machteloosheid, pijn 
en rouw op een verfrissende manier 
bespreekbaar te maken. Vaak met 
verhalen en nieuwe rituelen, soms 
met een aardige dosis humor en 
muziek. ‘De herinnering vieren’ is 
de rode draad in haar werk. Ze wil 
bezoekers/deelnemers een podium 
geven hun eigen herinnering te vie-
ren en stil te staan bij diegene die ze 
missen. Dit geeft ze steeds anders 
vorm. De ene keer door bezoekers 
van een tentoonstelling deel te laten 
nemen aan een kunstwerk. Tijdens 
een pop-up bij een Allerzielenviering 
liet ze bezoekers kennismaken met 
een vergankelijke vorm van ‘vereeu-
wigen’ middels het laten plaatsen 
van een tijdelijke herinneringstatoe-
age. In opdracht van een basisschool 
werkte Irene samen met leerlingen 
aan een kunstwerk ter nagedachte-
nis van een overleden klasgenootje. 
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Zuster 
Netty Werkman
 
Dit kunstwerk is te zien op de 
boulevard vlakbij de kapel

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk:
Het bronzen beeld heeft voorheen 
in de openbare hal gestaan van het 
voormalige Carolus Ziekenhuis. De 
Raad van Bestuur heeft destijds 
de opdracht gegeven om de zus-
ters van Carolus Borromeus uit te 
beelden in brons. De Zusters van de 
Congregatie van de Heilige Borro-
meus oftewel de Zusters van Trier, 
waren zusters die zich ijverig en 
belangeloos wijdden aan de zorg in 
het voormalige GZG en het voorma-
lige Carolus Ziekenhuis. De klooster-
orde verspreidde zich vanuit Nancy 
over Duitsland, Polen en Tsjechië. 
“Uit dank en waardering voor al het 
werk dat de zusters van Carolus 
Borromeus hebben verricht tussen 
1875 – 2006 in de stad ’s-Herto-
genbosch is het beeld gemaakt”, 
aldus de beeldend kunstenares 
Netty Werkman. De zuster is in 
oorspronkelijk habijt gemoduleerd 
naar de klederdracht van Bretagne. 
Het beeld straalt een fiere non uit. 
Met in haar handen het boek der 
geneeskunst maar ook het boek van 
wijsheid en humor. De zuster staat 

iets naar voren, alsof ze nog steeds 
in actie wil komen.

Materiaal: 
Brons

Jaar van ontstaan: 
2005/2006

Kunstenaar:
Netty Werkman (Willemsstad, 1948) 
is een veelzijdig en bevlogen kun-
stenares, die een heel eigen stijl 
heeft ontwikkeld naar haar acade-
mische vorming in Groningen en 
Utrecht. Zij woont en werkt in het 
stroomgebied van de Dommel niet 
ver van ’s-Hertogenbosch. Werk-
man maakt beelden en schilderijen. 
Ze maakt vele reizen over de hele 
wereld en verwerkt haar ervaringen 
in haar werken. Ook heeft ze diverse 
opdrachten uitgevoerd voor monu-
mentale beelden in steden, parken 
en pleinen. Haar beelden stralen 
levenslust en beweging uit maar 
ook innigheid en warmte. 
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Expositieruimte 
Boulevard 
 
Deze expositieruimte is te zien aan 
het einde van de boulevard (vlakbij 
gebouw H en D)

De ruimte voor wisselexposities is 
licht, ligt op het noorden en grenst 
aan het kerkplein, waaraan kapel en 
restaurant gelegen zijn. 
Er zijn flexibele expositiewanden 
ontwikkeld. Deze zijn gefinancierd 
door de Stichting Vrienden van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier worden 4x per jaar wissel-
exposities georganiseerd met kunst 
van hoge kwaliteit van professionele 
kunstenaars. De kunstcommissie 
werkt samen met lokale en regiona-
le musea en/of galeries, kunstinstel-
lingen en/of individuele kunstenaars. 
Er zijn inmiddels (2023) 43 expo-
sities geweest in deze expositie-
ruimte. 

In de zomers van 2012 t/m 2021 
waren de JBZ-Award exposities 
te zien. Daarvoor werd samen-
gewerkt met de AKV | St. Joost in 
’s-Hertogenbosch. De JBZ Award 
was een aanmoedigingsprijs voor 
jong beeldend talent. De winnaar 
kreeg samen met de genomineer-
den een expositie op de boulevard 
van het JBZ. Winnaars van de JBZ-
Award waren: Marcela Radoš, 

Jolanda van Nuenen, Janine Freya, 
Thom Brand, Leandra du Pau, 
Jeroen Nissen, Lotte van der Pasch, 
Robin Mommers en Mackenzie 
Fincham. 

Er waren ook verschillende groeps-
exposities te zien; ’20 jaar galerie 
Jan Van Hoof’ (2012), ‘Op 
bezoek bij de familie Slager’ (2013), 
‘Bosch Open Expo’ (2016), ‘Met een 
knipoog naar Jeroen Bosch’ (2016), 
‘Pakje Kunst voor de Zorg (2021). 
En er waren naast duo exposities 
ook solo exposities te zien van pro-
fessionele kunstenaars. 

Wilt u exposeren in het JBZ?
De kunstcommissie van het JBZ 
is altijd op zoek naar nieuwe 
kunstenaars. Exposeren in het JBZ 
betekent dat u uw kunst onder de 
aandacht brengt van een breed pu-
bliek. Mensen komen in het zieken-
huis op een laagdrempelige wijze 
in aanraking met kunst. Dat biedt 
een unieke kans om met uw kunst-
werken ook mensen te inspireren 
die zelden of nooit een museum of 
galerie bezoeken. 
De kunstcommissie laat zich bij de 
selectie van kunstenaars leiden door 
de volgende criteria: originaliteit, 
staat van dienst kunstenaar, niet 
controversieel dan wel complemen-
tair binnen de sfeer van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis. 
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Reflectie kubussen 
Piet-Hein Stulemeijer 
 
Dit kunstwerk is te zien in de 
binnentuin bij de kapel

Collectie:
Noordbrabants Museum

Werk:
Verandering is een kenmerk van 
het leven zelf; de evolutie is hierop 
gebaseerd. Veranderingen kunnen 
zich duidelijk, maar ook nauwelijks 
merkbaar voltrekken. Hoe dan ook, 
verandering noopt tot aanpassing, 
zowel in praktische als in emotionele 
zin. Dat kan variëren van iets alle-
daags als de keuze voor een nieuwe 
bril tot ingrijpende stedenbouwkun-
dige aanpassingen in een bestaande 
stedelijke omgeving of de annexatie 
van een stuk ongerepte natuur in 
een stadsgebied. Dit principe wordt 
duidelijk in het werk ‘Reflectiekubus-
sen’. De reflecties in het beeld zijn 
afhankelijk van het standpunt van de 
toeschouwer.  

Materiaal: 
Sculptuur van glas en RVS

Jaar van ontstaan: 
1987-1988

Kunstenaar:
Piet-Hein Stulemeijer (1941-2009). 
Stulemeijers kunst wortelt in de 
conceptuele kunst van de jaren 

zeventig. Zijn werken doen denken 
aan de series foto’s van landschap-
pen van J.C.J. van der Heyden, Jan 
Dibbets en Ger Dekkers uit dezelfde 
tijd. Zij namen bijvoorbeeld foto’s 
van hetzelfde landschap op ver-
schillende tijdstippen van de dag 
of ze liepen telkens een paar pas-
sen verder om een nieuwe foto van 
datzelfde landschap te nemen. Deze 
veranderingen gaven het landschap 
een ingrijpend nieuw aanzicht.
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Panoramabeeld
Rens Janssens
 
Dit kunstwerk is te zien in de 
verbindingsgang tussen het 
ziekenhuis en het Instituut 
Verbeeten. Bezichtiging van dit 
kunstwerk is niet mogelijk. 
De verbindingsgang is alleen 
toegankelijk voor patiënten. 

Collectie: 
Dit is mogelijk gemaakt door finan-
ciering van het Instituut Verbeeten

Werk: 
Het panoramabeeld van Rens 
Janssens is bijna 50 meter lang en 
speciaal gemaakt voor de verbin-
dingsgang tussen het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis en Instituut Verbeeten. 
Op het panoramabeeld is De 
Gement te zien, het natuurgebied 
achter het ziekenhuis. 
Rens Janssens heeft De Gement 
vanuit een vast standpunt gefoto-
grafeerd tijdens de vier seizoenen. 
In de gang zit een raam dat uitkijkt 
over De Gement. Onderaan het 
panoramabeeld is een tekst te lezen 
van stadschroniqueur Eric Alink. 
Inspiratie voor zijn gedicht is De 
Gement, het panoramabeeld van 
Rens Janssens en de vaak ernstig 
zieke patiënten die door de ver-
bindingsbrug lopen. De tekst biedt 
samen met het panoramabeeld 
troost en afleiding voor de patiën-

ten, verpleegkundigen en medisch 
specialisten. 

Techniek: 
Fotografie

Jaar van ontstaan: 
2015 

Kunstenaars: 
De Bossche fotograaf Rens Janssens 
heeft het maken van panoramafoto’s 
tot zijn specialiteit gemaakt. 
Zijn werk is te zien in een aantal 
winkels, hotels en horecagelegen-
heden in ’s-Hertogenbosch en 
daarbuiten. 
Dit panoramabeeld is de grootste 
fotoprint die hij ooit heeft gemaakt. 

Eric Alink is journalist, tekstschrijver 
en stadschroniqueur van 
’s-Hertogenbosch. Hij werkt vanaf 
1996 voor media, overheden, 
non-profitorganisaties en bedrijfs-
leven. 
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Vrijheid 
Renée van Leusden
 
Dit kunstwerk staat in de verbin-
dingsgang tussen het ziekenhuis en 
het Instituut Verbeeten. Bezichtiging 
van dit kunstwerk is niet mogelijk. 
De verbindingsgang is alleen 
toegankelijk voor patiënten. 

Collectie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
 
Werk:
Het kunstwerk is geschonken door 
de Raad van Bestuur en de Stichting 
Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis 
en geplaatst in de verbindings-
gang tussen het ziekenhuis en het 
Instituut Verbeeten. Patiënten die 
behandeld worden voor kanker, 
kunnen vanuit het JBZ binnendoor 
het radiotherapeutisch instituut 
bereiken. Renée van Leusden, zelf 
ex-kankerpatiënt, geeft aan het 
kunstwerk de titel ‘Vrijheid’ mee.  
Een vlieger heeft voor haar alles 
te maken met vrijheid. Maar wat 
is vrijheid? Iedereen heeft daar zo 
zijn eigen gedachten bij. Gezond zijn 
betekent óók vrijheid. De route naar 
de vrijheid is de route die loopt van 
het ziekenhuis naar het Instituut 
Verbeeten. De vlieger is als het ware 
doormidden gesneden. De in strakke 
lijnen geschetste vrouwenfiguur 
baant zich een weg naar de vrijheid. 
Een driedimensionale vrijheid. 

De kunstenares beeldhouwt het 
leven. In haar sculpturen voel je 
haar grote sociale betrokkenheid en 
interesse in mensen. Ze beelden niet 
alleen emoties uit, ze zijn ook: te-
derheid, compassie, woede en angst, 
liefde en machteloosheid, rijkdom, 
armoede, vreugde en pijn.
 
Techniek: 
Brons
 
Jaar van ontstaan: 
2002    
 
Kunstenaar:
Renée van Leusden werd in 1947 
geboren te Arnhem. Zij woont en 
werkt in ’s-Hertogenbosch. Ze 
bracht zichzelf de basisprincipes 
van het beeldhouwen bij. In Jac-
ques de Bresser (1908-1986), van 
wie ze een aantal jaren les kreeg 
en de ambachtelijke facetten van 
het vak leerde, vond ze een goede 
leermeester. In 1968 ging ze alsnog 
naar de Koninklijke Kunstacademie 
te ’s-Hertogenbosch. Tijdens haar 
opleiding werkte ze samen met De 
Bresser aan de restauratie van de 
beelden van de St. Jan.
Werk van haar hand is te vinden in 
veel gemeentelijke collecties, over-
heidsgebouwen, bedrijven en bij 
particuliere verzamelaars. 
Haar grote doorbraak kwam in 
1991 bij haar expositie in Grand 
Palais te Parijs ‘Mac 2000’ Femmes 
Contemporaines. 
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Zonder titel
Herman Kuijer
 
Dit kunstwerk is te zien als u via de 
polikliniek dermatologie (C0) linksaf 
slaat (tussen bouwdeel C en B)

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
(mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van de Stichting 
Vrienden JBZ en met behulp van 
impulsgelden van de Provincie 
Noord-Brabant)

Werk:
Dit lichtkunstwerk is ontworpen voor 
het Oncologisch Centrum van het 
JBZ. Het kunstwerk bestaat uit een 
ellipsoïde van 6 meter hoog met een 
doorsnede van 1,5 meter. De vorm 
is opgebouwd uit een rvs-frame 
waar kruislings een bedrading over 
heen is aangebracht die rode en 
groene leds van stroom voorziet. 
Door additionele kleurmenging van 
rood en groen ontstaat er geel licht. 
Het gereflecteerde licht is subtiel 
waarneembaar op het frame. De 
leds worden aangestuurd door een 
computerprogramma dat doorlo-
pend nieuwe groepen rode of groe-
ne leds van stroom voorziet. Deze 
groepen bewegen zich willekeurig 
van boven naar beneden of van 
beneden naar boven over het frame. 
Telkens licht de binnenzijde van het 
frame subtiel op. Als de groepen 

door elkaar bewegen ontstaat de 
subtiel waarneembare mengkleur. 
Voor dit ontwerp is gebruik gemaakt 
van bevestigingsblokjes die door een 
3D-printer vervaardigd zijn. 
De flexibele printplaatjes waar de 
leds op bevestigd zijn werden 
speciaal voor dit kunstwerk 
ontworpen en ontwikkeld. Het 
kunstwerk heeft een directe relatie 
met het werk dat Herman Kuijer 
eerder voor het Instituut Verbeeten 
ontwierp. Samen staan beide 
werken symbool voor de samen-
werking tussen beide instellingen. 

Techniek: 
LED  

Materiaal: 
RVS

Jaar van ontstaan: 
2013

Kunstenaar: 
Herman Kuijer (1953) is lichtkun-
stenaar. Vanaf het begin van de 
jaren tachtig maakt hij naam met 
kunstwerken, waarin licht en kleur 
een belangrijke rol spelen. Kuijer 
werkt veel in opdracht van overhe-
den en het bedrijfsleven. Zijn instal-
laties gaan altijd een relatie aan met 
de omgeving waarvoor zij gemaakt 
zijn, het zijn toevoegingen aan en/
of ingrepen in de architectuur. Hij 
studeerde in de jaren zeventig aan 
de Design Academy in Eindhoven.  
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Harmonieuze
Oneindigheid 
Noortje Haegens
 
Dit kunstwerk is te zien in de 
polikliniek geriatrie (B1) eerste 
verdieping van het B gebouw

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk: 
Inspiratie voor dit kunstwerk is de 
retraite in het gastatelier ‘Zin’ in 
Vught waar de kunstenaar in 2013 
de wintermaanden heeft gewerkt. 
Tijdens deze werkperiode heeft 
zij wandelingen gemaakt naar het 
natuurgebied De Moerputten. Dit 
natuurgebied grenst aan de west-
zijde van het Jeroen Bosch Zieken-
huis. Het uitgangspunt van het 
werk is het gegeven licht en trans-
parantie. Denkende aan de vorm 
van religieuze taferelen in glas en 
lood, heeft Noortje Haegens een 
werk gemaakt van foto’s die zij tij-
dens een van haar wandelingen
De Moerputten heeft gefotografeerd. 
De bevroren takken vangen het 
sublieme ochtendlicht. “U ziet hoe 
mooi de takken het licht 
vangen en deze weer verder door 
het landschap verspreiden. De 
spiegeling die ik heb toegepast 
benadrukt de schoonheid van dat 
moment. Daarnaast ontstaan er 
prachtige patronen, waardoor er 

steeds iets nieuws te zien is”, aldus 
de kunstenaar. Harmonieuze 
oneindigheid is op maat gemaakt 
voor deze wachtkamer. Het is een 
drieluik dat onderbroken wordt door 
het landschap, een directe link met 
het natuurgebied.

Techniek: 
Drieluik; fotoprint en ledverlichting 

Jaar van ontstaan: 
2013

Kunstenaar:
Noortje Haegens haar werk was 
onderdeel van diverse museale 
tentoonstellingen: het Gemeente 
Museum in Den Haag, het Zuider-
zee Museum in Enkhuizen, het Van 
Abbemuseum en het Noordbrabants 
Museum in Den Bosch. Daarnaast is 
haar werk is te zien in vele tentoon-
stellingen door heel Nederland. In 
2015 had Noortje Haegens een solo 
expositie ‘Stil de tijd’ in de expositie-
ruimte Boulevard JBZ. In 2015 is zij 
genomineerd voor de AG kunstprijs 
en heeft zij deelgenomen aan het 
talententraject ‘JUMP’ van het BKKC. 
Noortje Haegens wordt vertegen-
woordigd door Galerie Pennings. 
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Zonder titel 
Leandra du Pau
 
Te zien vlakbij de hoofdentree en 
de Islamitische Gebedsruimte in 
gebouw A, achter het bezoekers-
restaurant

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis (in 
opdracht van Tolbrug) 

Werk: 
Naar aanleiding van gesprekken 
met medewerkers en rondleidin-
gen op verschillende afdelingen is 
een werk ontstaan dat de moed en 
kracht verbeeldt van iedereen die 
op deze plek een eerste stap zet om 
zich in het dagelijks leven te kunnen 
redden. Het werk is gemaakt met 
viltstift en vervolgens in drie tinten 
riso gedrukt. Door het vergroten 
van deze risodrukken ontstaat de 
gestipte textuur op het doek. 

Techniek: 
Disprodecodoek full colour 

Specifieke uitvoering: 
viltstift en risodruk

Jaar van ontstaan: 
2017 

Kunstenaar: 
Leandra du Pau studeerde in 2016 
af aan de AKV | St. Joost in ’s-Her-
togenbosch. Zij volgde de opleiding 
illustratie. 
Datzelfde jaar won ze de JBZ Award, 
een aanmoedigingsprijs van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis voor 
beginnend beeldend talent van de 
AKV | St. Joost uit ’s-Hertogenbosch 
(van 2012 tot 2021). Leandra du 
Pau maakte indruk met haar 
prachtige serie van verhalende en 
poëtische beelden over de hang 
naar geborgenheid in haar beeld-
verhaal ‘Slaap’. Met haar ander 
project ‘Solitude’ toonde zij dat het 
‘alleen zijn’ ook een positieve 
ervaring kan zijn. Leandra du Pau 
weet de kijker op een sferische en 
gevoelige manier te raken, zijn of 
haar aandacht te vangen en vast te 
houden. 
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Fijn een dagje buiten
De wandeling  
Harrie Gerritz
 
Deze kunstwerken zijn te zien op de 
gang van de eerste etage van het 
gebouw van Tolbrug 

Collectie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis / Tolbrug

Werk:
De serie panelen is in opdracht van 
de Tolbrug gemaakt. Het karakteris-
tieke Land van Maas en Waal is het 
thuislandschap van deze kunstenaar 
en tevens zijn inspiratiebron. Gerritz’ 
werk ontstaat uit de realiteit van het 
landschap maar binnen zijn compo-
sities resulteert dit in een gestileer-
de beeldtaal. De nadruk ligt op de 
innerlijke beleving van zijn favoriete 
droomplekken. 
Harrie Gerritz werd gevraagd om 
een kunstwerk te maken waarin 
elementen van de revalidatie in de 
zin van toewerken naar participatie 
tot uitdrukking komen. Een brug 
als teken voor het gaan naar een 
veilige overzijde. Op de kunstwerken 
zien we drie diersymbolen als teken 
van leven en beweging: een vis in 
het water, een vogel die vliegt in de 
lucht en een dravend paard. 
De thema’s zijn verbeeld in 10 pa-
nelen. De eerste serie bestaat uit 3 
horizontale panelen die boven elkaar 
hangen. De tweede serie bestaat 

uit 7 panelen die verticaal naast 
elkaar hangen. Een gestileerde 
boom met daarachter een maan, 
een vogel vliegend boven water, een 
nachtlandschap van verkaveld land, 
oprijzende kerktorens als ijkpunt in 
het landschap en een op en neer 
bewegend paard. 

Materiaal: 
Acrylverf op houten panelen

Jaar van ontstaan: 
2012

Kunstenaar: 
Harrie Gerritz (1940, Wychen) 
studeerde aan de Academie voor 
Beeldende Kunst in Arnhem. Hij was 
gastprofessor bij de Internationale 
Academy Pentiment aan de Kunst-
fachhochschule in Hamburg. In 
2003 kreeg hij de Koninklijke onder-
scheiding Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. De kunstenaar 
heeft sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een zeer eigen en her-
kenbaar handschrift ontwikkeld en 
onderscheidt zich door een helder 
kleurgebruik en weloverwogen com-
posities. Zijn werk is vertegenwoor-
digd in een groot aantal nationale 
en internationale collecties. In 2011 
was er een grote overzichtsten-
toonstelling ‘de verbeelding van het 
rivierenlandschap’ in museum Het 
Valkhof in Nijmegen.

Prometheus 
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Jan Dijker
 
Dit kunstwerk hangt bij Tolbrug 
aan de muur in het zwembad.

Collectie:
Langdurige bruikleen door Essent  

Werk:
Prometheus is een figuur uit de 
Griekse mythologie. Prometheus stal 
het vuur bij de Olympische goden 
en schonk het aan de mensheid die 
daardoor leerde metaal te bewer-
ken en een technische beschaving 
te ontwikkelen. Prometheus wordt 
voorgesteld als een leraar en 
uitvinder, die de mensen weder-
zijds respect bijbrengt en hen leert 
vooruit te zien. Prometheus oftewel 
de ‘voortuitdenkende’. Een prachtige 
herbestemming voor dit kunstwerk 
vormde de wand van het zwembad 
van Tolbrug.

Techniek: 
glasapplicatie, de afmeting van het 
kunstwerk is 300 x 500 cm. 
Het kunstwerk bestaat uit vier pane-
len die elk 200 kilo wegen. Om het 
aan de wand te bevestigen is een 
frame gemaakt. EGM architecten 
heeft een ontwerp gemaakt, dat erin 
voorziet dat het beeld van achteren 
aangelicht wordt. Om het te be-
schermen tegen de chloordampen 
van het zwembad is aan de voorkant 
plexiglas bevestigd. De installatie is 
mogelijk gemaakt door een belang-

rijke financiële bijdrage van Essent. 
Het kunstwerk is voor tenminste 
dertig jaar in bruikleen gegeven. 

Jaar van ontstaan: 
1983

Kunstenaar:
Jan Dijker (1913-1993) geboren in 
Den Helder, heeft tientallen jaren 
gewoond en gewerkt in Moergestel. 
Hij geniet vooral bekendheid als 
de maker van een imposant aantal 
monumentale werken. Glas-in-lood 
ramen, glas-in-beton ramen, gobe-
lins, mozaïeken, sgraffito’s en reliëfs. 
Daarnaast was hij schilder en heeft 
hij 30 jaar lang les gegeven aan de 
Tilburgse Academie. Jan Dijker was 
zeer actief in bestuursfuncties, com-
missies en jury’s. 

Bezichtiging: 
Bezichtiging van het werk is niet 
mogelijk vanwege de bescherming 
van de privacy van patiënten van 
Tolbrug.
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Buitentuinen

De buitentuinen van het ziekenhuis 
kunt u bereiken via het wandelpad 
dat aan de zuidzijde van het zieken-
huis langs natuurgebied De Gement 
loopt. 

Als u het ziekenhuis naar buiten 
gaat door de hoofdingang, gaat u 
voorbij Tolbrug Specialistische 
Revalidatie rechtsaf. U gaat daarna 
weer direct rechtsaf op het pad 
langs het gebouw. 

U ziet dan eerst o.a. de oefentuinen 
van Tolbrug Specialistische 
Revalidatie.

Ter hoogte van het ziekenhuis komt 
u aan uw rechterkant enkele bui-
tentuinen tegen. Hierin staan ook 
enkele kunstwerken opgesteld.  
 



JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS56

6



KUNST IN HET ZIEKENHUIS EEN WANDELING LANGS DE KUNSTWERKEN 57

Water en zon 
Nic Jonk 
 
Dit kunstwerk staat in de buitentuin 
aan de zuidzijde van het ziekenhuis 
(tussen gebouw A en B)

Collectie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Werk:
In deze sculptuur worden de oer-
elementen water, aarde en vuur 
verenigd. Een vrouw komt opgere-
zen uit de zee. Met uitgestrekte ar-
men tilt ze de zonneschijf omhoog. 
Dit thema en de steeds aanwe-
zige vrouwfiguur zijn terugkerende 
elementen in Jonk’s beeldende 
werk. Het beeld is een samenspel 
van een gesloten vorm met de niet 
minder belangrijke ruimte ertus-
sen. Scherpe lijnen die in rondingen 
vervloeien. Al naar gelang van het 
standpunt van de aanschouwer, een 
steeds wisselend aanzicht. 

Techniek: 
Brons op hardstenen sokkel van 
105 x 70 x 210 cm

Jaar van ontstaan:
 In 1979 vervaardigd en gesigneerd 
door Nic Jonk.

Kunstenaar:
Nic Jonk (1928-1994) is vooral 
bekend geworden om zijn voluptu-
euze sculpturen van mythologische 

voorstellingen van vrouwen en 
dieren. Zijn plastische beeldhouw-
werken met rondingen zijn in brons 
gegoten. Jonk behoort met Auke de 
Vries en Arthur Sproncken tot de 
belangrijkste vertegenwoordigers 
van de naoorlogse Nederlandse 
beeldhouwkunst. Hij wilde zijn eigen 
gevoel van verbondenheid met de 
oermens in het werk laten uitko-
men. Jonk gebruikte mythologische 
verhalen als kader voor zijn sensu-
ele onderwerpen: de vrouw, liefde 
en vruchtbaarheid. Een belangrijk 
element is het water, dat terugkomt 
in de titels, waterdieren als dolfijnen 
maar ook in de golvende vormen die 
zijn werk zo kenmerken. 
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Herdenkings- 
monument    
Irene Oostdam
 
Dit herdenkingsmonument is te zien 
in de buitentuin aan de zuidzijde 
van het ziekenhuis (het andere 
herdenkingsmonument is te zien in 
de kapel)

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Werk: 
Ouders kiezen een bladvorm uit, 
maken dit persoonlijk en voegen dit 
toe aan het kunstwerk in de kapel. 
Tijdens een speciale bijeenkomst, 
mede vormgegeven door de ouders, 
wordt eenmaal per jaar één groot 
metalen blad toegevoegd aan het 
kunstwerk in de tuin, als symbool 
voor alle kinderen. 
De ouders nemen hun persoonlijke 
blad mee naar huis. Alle rituelen 
zoals toevoegen aan het kunstwerk 
binnen, het vormgeven van herden-
kingsdienst, het samen naar buiten 
gaan en laten ‘groeien’ van het 
buitenkunstwerk maken deel uit van 
het monument. 

Techniek: 
Het materiaal van het huisje is van 
roestvrij staal. De metalen bladvorm 
is van cortenstaal dat in de buiten-
lucht verroest.
 

Jaar van ontstaan: 
2016 middels subsidie van afdeling 
Verloskunde, Geestelijke Verzorging, 
Stichting Vrienden JBZ, het Monuta 
Charity Fund en RVE’s van het JBZ.

Kunstenaar: 
Irene Oostdam (1970) wil in haar 
beeldend werk en kunst- en 
educatieprojecten verhalen vertellen 
en verbeelden. Ze vindt het belang-
rijk om verdriet, machteloosheid, 
pijn en rouw op een verfrissende 
manier bespreekbaar te maken. 
Vaak met verhalen en nieuwe 
rituelen, soms met een aardige 
dosis humor en muziek. ‘De 
herinnering vieren’ is de rode draad 
in haar werk. Ze wil bezoekers/
deelnemers een podium geven hun 
eigen herinnering te vieren en stil te 
staan bij diegene die ze missen. 
Dit geeft ze steeds anders vorm. 
De ene keer door bezoekers van een 
tentoonstelling deel te laten nemen 
aan een kunstwerk. 
Tijdens een pop-up bij een 
Allerzielenviering liet ze bezoekers 
kennismaken met een vergankelijke 
vorm van ‘vereeuwigen’ middels het 
laten plaatsen van een tijdelijke 
herinneringstatoeage. In opdracht 
van een basisschool werkte Irene 
samen met leerlingen aan een 
kunstwerk ter nagedachtenis van 
een overleden klasgenootje. 
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 Omarming 
Gerard van Iersel 
 
Dit kunstwerk staat in de buitentuin 
aan de zuidzijde van het ziekenhuis 
(tussen gebouw C en het gebouw 
van de Reinier van Arkel Groep)

Collectie: 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Werk:
Deze monumentale plastiek oogt 
rationeel door haar heldere geome-
trische vorm. Ze bestaat uit twee 
delen en het lijkt alsof deze delen 
elkaar omarmen. Dit kunstwerk is 
geschonken door de bouwpartners 
tijdens de oplevering van de nieuw-
bouw van het Groot Ziekengasthuis 
te ’s-Hertogenbosch in 1972. 
De sculptuur heeft van 1972 tot 
2011 de binnentuin van de voor-
malige GZG-locatie verfraaid. De 
sculptuur heeft een nieuwe plek 
gekregen in de buitentuinen van 
het ziekenhuis.  Deze buitentuinen 
hebben een prachtig uitzicht op het 
natuurgebied De Gement. 

Techniek:
roestvrijstalen plastiek 

Jaar van ontstaan:
1972

Kunstenaar:
Gerard van Iersel (Eindhoven 1934) 
maakt na zijn opleiding in 

Eindhoven en Maastricht naam als 
monumentaal kunstenaar. Hij voert 
allerlei opdrachten uit in diverse 
materialen verspreid over het hele 
land. 
In tegenstelling tot de monumentale 
werken is zijn vrije werk letterlijk 
vrij. Emoties, gevoelens, sfeer, 
intensiteit bepalen zijn schilderijen 
en tekeningen. “Kunst is intensiteit” 
is zijn motto. Hier is hij telkens weer 
in zijn werk naar op zoek. 
Zijn inspiratiebronnen zijn reizen, 
het landschap, architectuur, 
literatuur, maar vooral ook muziek. 
De sfeer, maar vooral de intensiteit 
van de muziek probeert hij in zijn 
schilderijen op te roepen. 
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XL prints en 
muurschilderingen

In alle poliklinieken zijn wanden 
aangewezen waarop zogenaamde 
XL-prints zijn geplakt. Ongeveer een 
kwart van deze foto’s bestaat uit 
uitvergrote prints van historische 
foto’s uit het Stadsarchief van
’s-Hertogenbosch. Het merendeel 
van de foto’s zijn hedendaagse foto’s 
van Den Bosch en omgeving 
gemaakt door de Bossche fotograaf 
Marc Bolsius. 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil 
onder meer met deze foto’s de 
verbondenheid met de stad en 
omgeving aangeven. 

Kunstenaar Gerard de Bruyne heeft 
muurschilderingen gemaakt voor 
de wanden van de kinderafdeling. 
Hij werkt vaker voor ziekenhuizen 
en andere plekken waar kinderen 
komen. Voor het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis heeft Gerard een 
speciale Kinderlijn ontworpen waar-
bij vanuit één lijntekening figuren en 
dieren ontstaan. Met een knipoog 
naar Oeteldonk staat een kikker-
figuurtje centraal. 

De muurschilderingen zijn niet 
alleen op de kinderafdelingen te zien 
maar hangen op alle plekken in het 
ziekenhuis waar kinderen komen 
zoals de Eerste Hulp, de bloedprik-

dienst, de KNO poli en andere poli’s. 
Gerard de Bruyne heeft 170 meter 
aan wandschildering gemaakt.
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App ‘JBZ Luisterroutes’

De app ‘JBZ Luisterroutes’ bevat zes 
luisterroutes door het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. De app leidt u langs 
diverse kunstwerken in en om het 
JBZ. Tegelijkertijd verklankt de app 
het ziekenhuisleven. De exposities 
en luisterroutes zijn openbaar en 
toegankelijk als u in het JBZ bent. 

De titels van de luisterroutes in de 
app luiden: De Revalidatie, De Tijd, 
De Stad, De Voortgang, De 
Binnenstebuiten en De Achterkant. 
De routes, die tussen de elf en 
negentien minuten duren, heb-
ben elk hun eigen klank en kleur. 
Thema’s die voorbijkomen, zijn hoop, 
beweging en buitenlucht, sterfelijk-
heid, mooi en lelijk, de samenleving 
en de verborgen kanten van het 
ziekenhuis.
De app is ook te gebruiken door 
bedlegerige patiënten, dankzij 
de foto’s van de kunstwerken en 
ziekenhuislocaties die in de app zijn 
opgenomen. Wie de tocht maakt, 
kriskrast fysiek of in gedachten door 
het ziekenhuis. Als gids fungeren de 
stemmen van actrice Sanne Berger 
en stadschroniqueur Eric Alink. 
Zij leiden de luisteraar naar 
bekende, maar ook onbekende plek-
ken in het JBZ.

Techniek: 
App

Jaar van ontstaan: 
2016 

Kunstenaars:
De app ‘JBZ Luisterroutes’ is 
gemaakt door geluidskunstenaars 
Michiel van de Weerthof en Joost 
van Pagée (Soundtreks). Stads-
chroniqueur Eric Alink schreef de 
teksten van de luisterroutes. De 
foto’s in de app zijn gemaakt door 
Mike Harris. De app is gefinancierd 
door de Stichting Vrienden van het 
JBZ, Verwenzorg van de afdeling 
Finance & Control, het VSB fonds en 
de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De app ‘JBZ Luisterroutes’ is voor 
zowel Iphone als Android beschik-
baar en gratis in de App Store te 
downloaden.

Scan onderstaande QR-code om 
de Luiterroutes te downloaden voor 
iPhone.

Scan onderstaande QR-code om 
de Luiterroutes te downloaden voor  
Android.
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Colofon

Voor het kunstbeleid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is in 2009 een kunst-
commissie opgericht. Opmerkingen, suggesties en ideeën kunt u melden bij 
kunstcommissie@jbz.nl. 

Kunstkring
De kunstcommissie van het ziekenhuis verzamelt graag een kring van 
kunstliefhebbers om zich heen, die de kunst in het Jeroen Bosch ziekenhuis 
een warm hart toedragen en willen steunen. Als kunstvriend wordt u op de 
hoogte gehouden van de kunstactiviteiten in het ziekenhuis, zoals exposities 
en concerten. 

Meer informatie bij de voorzitter kunstcommissie en de secretaris kunst-
commissie, telefoonnummer: (073) 553 8441 of  (06) 12 70 09 09. 
E-mail: kunstcommissie@jbz.nl

Aanmelden voor de kunstkring kan via onderstaande link:
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/nieuwsbrief-kunstkring

Kijk voor meer informatie op www.jbz.nl/kunst

Stichting Vrienden Jeroen Bosch ziekenhuis
De Stichting Vrienden Jeroen Bosch ziekenhuis stelt zich ten doel het verblijf 
van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. 
De kunstcommissie heeft veel steun ondervonden van de Stichting bij het 
realiseren van diverse kunstprojecten. Financiële steun, maar ook steun in 
natura. 

Word lid van de Stichting Vrienden Jeroen Bosch ziekenhuis en steun 
daarmee de kunstprojecten in het ziekenhuis. Ook eenmalige donaties zijn 
welkom op IBAN: NL39RABO01491 69833 t.n.v. Stichting Vrienden JBZ 
onder vermelding van kunst. 

Meer informatie: 
www.vriendenjbz.nl 
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Jeroen Bosch Ziekenhuis
Postbus 90153 
5200 ME ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 553 20 00

Bezoekadres:
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch 

 
www.jeroenboschziekenhuis.nl


