
Bezoek aan Noordbrabants Museum op 19 mei 2022 met SPOOR 6 

De ontdekking van het heden 

 

Donderdag 19 mei 2022 beloofde een mooie dag te worden voor Spoor 6. De juiste ingrediënten 

voor een goede cocktail dienden zich immers aan: droog weer, een zonnetje, een goed adres voor 

koffie met iets lekkers erbij, verder een interessante rondleiding, een uitstekend lunchadres, 

en……weer de eerste treinreis na 2 jaar!  

Klokslag 09.17 uur namen wij de trein naar ’s-Hertogenbosch. Kadeng, kadeng, kadengend en 

kletsend op naar Den Bosch. Toch wel lekker dat geluid na een opgelegde treinpauze van 2 jaar. 

Na aankomst op station Den Bosch was de eerste behoefte koffie/thee met iets lekkers. Dus op weg 

naar Brasserie Bolwerk om deze behoefte te stillen met de Bossche Bol van de Groot. Wat artsen ons 

verbieden, hebben wij genuttigd: eiwitten, vetten en suikers. Lekker en heerlijk! De lunch mocht nu 

wel even wachten. Ondanks het wat minder mooie weer was het goed toeven op het mooie terras 

gelegen aan De Dommel. 

Op weg naar het Noordbrabants Museum was het genieten van de oude binnenstad: mooie 

winkeltjes die exclusiviteit uitstralen, toch net iets anders dan een winkelketen. 

Bij aankomst in het Noordbrabants Museum werden wij opgewacht door onze gids Fiona. Zij zou ons 

loodsen door de omvangrijke expositie 

“De ontdekking van het heden” 

Een fantastische collectie met topstukken, opgebouwd door musea en 

particuliere verzamelaars. Namen als Picasso, Dali, Mondriaan, Klee, 

Miró, Léger, Daniëls en vele andere onbekende meesters zijn hier 

vertegenwoordigd. 

De vele stromingen waren op een rij gezet in een lange en overzichtelijke tijdslijn. Klassieke regels 

werden rond de 20ste eeuw losgelaten. Het ging vooral over de uitwassen van expressionisten en zij, 

die afscheid namen van het detaillisme. Door experimenteerdrift van o.a. Pablo Picasso ontstonden 



stromingen als surrealisme, kubisme, futurisme en andere 

“isme”. De inspiratiebron was voornamelijk de tand des 

tijds, zoals armoede, oorlogen en industriële revolutie. 

Kunstenaars begonnen tegen de gevestigde orde aan te 

schoppen en zochten in een rap tempo naar nieuwe 

vormen. 

Na deze interessante rondleiding werden wij door de gids 

gewezen op de aanwezige expositie van Van Gogh over de 

Brabantse tijd, die veel werken behelsde uit zijn tijd in 

Nuenen. 

Wij besloten na een prima lunch, geserveerd door Maison 

van den Boer, deze tentoonstelling ook te bezoeken. Het 

werd een toegift! Al weten velen van ons het nodige van 

Vincent, er waren nog allerlei bijzonderheden te zien en te 

lezen over het oude Nuenen en omstreken. 

Met herhaling van bestaande kennis en verrijking van nieuwe kennis maakten eenieder aanstalte om 

huiswaarts te keren. Buitengekomen kwamen wij er achter dat er intussen een storm over Brabant 

was getrokken. Gelukkig heeft het slechte weer onze terugreis niet beïnvloed.  

Zover wij weten is iedereen heelhuids thuis gekomen na een harmonieuse en buitengewoon 

gezellige dag. 

Ine van Opstal en Henk Vaessen 

 


