
Verslag Museumbezoek 7 jan. 2020  

Bezoek aan het Kunstmuseum Den Haag en aan Kunst aan Zee.  

(Cursieve teksten komen van internet) 

 

We zijn met 10 dames de trein in gestapt en waren om 11.30 uur op de plaats van bestemming.  

We gingen in hoofdzaak naar de expositie van de werken van Monet. Er bleken nog diverse andere  

tentoonstellingen te bezichtigen o.a. van Rob van Koningsbruggen, Mondriaan & De Stijl, Het  

wonder van Delfts Blauw, glaskunst van Barbara Nanning, en voor de mode liefhebbers; Let’s Dance! 

Dansmode van tutu tot pattas.  

 

Monet ….. Over……..Tuinen van verbeelding 

Wie kent ze niet: de wereldberoemde waterlelies van Claude Monet? Maar wie heeft deze 
kleurexplosies op doek in werkelijkheid gezien en zich verloren in de weerspiegelingen van Monets 
waterlelievijver, niet meer wetende waar water begint en lucht ophoudt? In Nederland vond de 
laatste grote tentoonstelling van Monet ruim 30 jaar geleden plaats. Een groot deel van zijn 
beroemde 'tuinen' is zelfs nog nooit in Nederland vertoond. Hoog tijd voor een groots eerbetoon. In 
Monet - Tuinen van verbeelding worden maar liefst veertig internationale topstukken bijeengebracht. 
Monet schilderde ze ter voorbereiding op zijn magnum opus: de Grandes Décorations. 
Publiekslieveling Blauweregen uit de eigen collectie van het Kunstmuseum is het stralende 
middelpunt. Hiermee geeft het museum een vervolg aan het baanbrekende Monet retrospectief dat 
in 1952 in Kunstmuseum Den Haag (destijds Haagse Gemeentemuseum) plaatsvond en waarmee het 
Kunstmuseum heeft bijgedragen aan de herontdekking van Monets oeuvre uit Giverny.   

 

Dat Monet (hij was gigantisch rijk)  zelf de tuinen en vijvers heeft laten aan leggen was voor mij 
persoonlijk een eyeopener. Hoe droevig toch dat deze schilder langzaamaan blind geworden is door 
staar.   

Tijdens de middag koffiepauze hebben we het gebouw zelf bewonderd, een ontwerp in de stijl van 
het rationalisme door de Nederlandse architect Berlage, werd geopend in 1935. 

We zijn daarna door het Kurhaus gelopen en er de nog aanwezige kerstboom bewonderd. Daar 
hingen wel een paar honderd ballen in…. Prachtig !! 

Toen langs de boulevard naar het museum Beelden aan Zee. Hier was een grote expositie van 
kunstwerken van Niki de Saint Phalle.   

We hebben eerst een film over haar levensloop bekeken. Hieruit bleek weer eens hoe sterk iemand 
kan worden na veel ellende te hebben meegemaakt.  

 

Wereldberoemd zijn de Nana’s van de Franse beeldhouwer Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) aan wie 
museum Beelden aan Zee volop aandacht gaat besteden in het najaar van 2019. Kleurrijke, uitbundig 
vrolijke vrouwenfiguren die dansend, springend en bruisend van energie door het leven gaan. Hun joie 
de vivre werkt aanstekelijk op iedereen. De Nana’s zijn afgebeeld op posters en handdoeken, bevolken 
tentoonstellingen en staan pontificaal in de openbare ruimte. Halverwege de jaren zestig van de 20e 
eeuw zorgden de Nana’s, met hun ondubbelzinnige polyester uiterlijk, voor nogal wat ophef in de 
wereld van de moderne kunst. Desalniettemin zijn ze sindsdien onverminderd populair gebleven bij 
het grote publiek. Niet voor niets wordt gesproken van ‘Nana power’. Het zijn immers sterke vrouwen 
met wie je terdege rekening moet houden. De tentoonstelling Nana’s aan Zee is een solo voor Nana 
en een ode aan de vrouwelijkheid.   



Hierna hebben we even uitgewaaid langs de boulevard omdaarna bij Het Pannenkoekenhuis aan te 
schuiven. De ene pannenkoek leek nog lekkerder dan de ander. Kortom…..we hebben gesmuld.  

Moe maar voldaan zijn we de trein ingestapt. Het was weer een heerlijke dag.  

Lia Vriens 

 

 

 

 

 


