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Smaakt dit bezoek naar meer? 
Kom een kijkje nemen bij 
Museum Krona in Uden!

Museum Krona toont één van de mooiste 
collecties religieuze kunst van Nederland 

en is onderdeel van een deels door zusters 
Birgittinessen bewoond abdijencomplex.
Een inspirerend uitstapje om je geest te 

prikkelen, je gedachten te stimuleren of om 
je fantasie de vrije loop te laten.

Gratis
kopje ko�  e
op vertoon van
deze folder!

Museum Krona
Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden

Telefoon 0413-263431
info@museumkrona.nl
www.museumkrona.nl

Op de hoogte 
blijven van 
exposities en 
activiteiten? Volg 
Museum Krona via 
Facebook en 
Instagram of 
schrijf je in voor 
de nieuwsbrief 
door de QR-code 
te scannen

Nu te zien

Kruidentuin

De Refter
Ontdek deze zomer een onbekende kant van de 
wereldberoemde kunstenaar Salvador Dalí. 
Voor het eerst in Nederland wordt de complete 
serie proefdrukken van de 105 Bijbelillustraties 
getoond. Deze worden verbonden met de 
wereld van videogames, virtual reality, 
animatie en NFT’s.

Geniet van de rust en de variatie aan ruim 150 
kruiden en planten in de prachtige artsenijhof, 
verstopt achter de kloostermuren. Ook voor 
alléén een kopje ko�  e!

In museumcafé De Refter geniet je van ko�  e 
met gebak, een heerlijke lunch of uitgebreide 
high tea, met uitzicht op de kruidentuin. Hier 
vind je ook de Krona Shop, met een uitgebreid 
assortiment ansichtkaarten, cadeaus, 
souvenirs en boeken over kunst, klooster en 
kruidentuin.

Tentoonstelling



Een tweedaagse expositie
ter gelegenheid van
Open Monumentendag

Sint Jan als

Sint Jan als

Sint Jan als

parochiekerk

bedevaartskerk

bisschopskerk

Letterlijk en fi guurlijk is de Sint Jan van 
centrale betekenis voor de Bosschenaren, 
voor feestelijkheden en plechtigheden. 
Voor de doop, het huwelijk, het afscheid, 
voor de zondagsmis en voor het bezoek 
tijdens kerst aan de levende kerststal.

Sinds mensenheugenis wordt Onze 
Zoete Lieve Vrouw vereerd, in en 
buiten de kerk, door Bosscharen en  
buitenlui. Een recent teruggevonden 
fi lm geeft een uniek beeld van de 
grote belangstelling tijdens de 
processie ter ere van Maria in 1927, 
terwijl pelgrimsinsignes getuigen 
van de toeloop gedurende het einde 
van de middeleeuwen.

Na een korte periode in de 16e en 17e eeuw 
herbergt de Sint Jan vanaf het midden van 
de 19e eeuw de zetel van de bisschop van 
het bisdom ‘s-Hertogenbosch. De bisschop 
is herkenbaar aan bijzondere gewaden, 
mijter en staf, maar ook schoeisel en 
handschoenen, die speciaal voor hem 
worden ontworpen en in de expositie 
worden geëtaleerd.

Tijdens de VriendenLoterij Open 
Monumentendag openen duizenden 
monumenten in heel Nederland in het 
tweede weekend van september gratis 
hun deuren voor publiek. 

De Sint Jan is het grootste monument van 
Den Bosch. Dit jaar wordt het 800-jarig 
bestaan gevierd. Aanleiding voor Museum 
Krona om samen met het bisdom, de Sint 
Jan en het stadsarchief ‘s-Hertogenbosch 
stil te staan bij de Sint Jan als zetel van de 
bisschop, als huis van de parochianen en 
de Bossche gemeenschap en als 
bedevaartsoord naar Onze Zoete Lieve 
Vrouw.

Openingstijden
Zaterdag 10 september | 9.00 - 17.00 uur
Zondag 11 september | 13.00 - 17.00 uur

(tijdens eventuele diensten gesloten)

Het Laatste Oordeel 
(detail). Marc Mulders, 
2006. Collectie 
Museum Krona

Studies voor het 
glas-in-loodraam 
voor de Sint Jan in 
Den Bosch, geplaatst 
boven de ingang 
(westzijde).

Katholiek Brabant (serie). Ramon Mangold, 2017. 
Collectie Museum Krona

Bisschop Bekkers 
en Bluijsen, 1961. 
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