
 

 

 

 

Verslag museumclub II. Dinsdag 2 november 2021 

Er is een bezoek gebracht aan Tilburg bij het Museum De Pont en  Bibliotheek de Lockhal.  

 

Wachten op elkaar, dat moest onder het afdak, want het regende. Achter in de trein instappen, want 

in Roosendaal is haast geboden. In Tilburg koffie drinken en dat doen we in de nieuwe bibliotheek, 

waar we straks een bezoek zullen brengen. Het was zoeken naar de bus. Net op tijd, langs het station 

naar het De Pont museum. Een stukje lopen, wat op viel waren de mooie huizen aan de rechterkant 

van de straat en nieuwbouw, oude fabrieksgebouwen aan de linkerkant. Tilburg was/is een 

industriestad. Zo ook het museum. In 1992 opgericht door een legaat van Mr Jan de Pont, in een 

wolspinnerij. Een indrukwekkend gebouw, met een groot plein ervoor, daglicht door het glazen dak, 

films en fotoreportages in  de “wolhokken”, een museumcafé en een mooie tuin. Een 

onafhankelijken, internationaal toonaangevend museum voor hedendaagse kunst. Het publiek was 

gevarieerd. Ik had de indruk dat er veel studenten waren en je hoorde ook regelmatig mensen 

Vlaams spreken. Moderne kunst. Hoe moet je dat zien? Eerst denk je, waar kijk ik naar. Dan denk je, 

wat stelt het voor. Door te lezen, wat de kunstenaar bedoelt, kijk je met andere ogen naar zijn of 

haar werk. Ook kun je langer kijken, dan zie je iets en je begrijpt wat de kunstenaar ermee wilt 

oproepen. Zelf schoot ik op den duur in de lach, met de spugende moeder. Zelfs in de zaal ernaast, 

toen ik het geluid nog hoorde, moest ik lachen. Ook heb ik samen met Mieke nog een poos voor een 

schilderij gezeten, mooie kleuren, verder niets, maar het straalde rust uit. De pakjes boter, dat 

verwonderde me. Jullie zijn nog in de “wolhokken” geweest en ook dat was interessant, hoorde ik 

later. De foto’s waren mooi, vooral de zwart/witte. Dan lunchen, helaas was de soep niet warm, 

maar de smaak goed. Zullen we terug lopen, was de vraag? Dat kan wel, maar 1,2 km.  Maar omdat 

we verkeerde informatie kregen, viel het niet mee. De bibliotheek was prachtig. De LockHal is 

ruimtelijk. Je kunt er zo weer locomotieven opknappen. Met werkputten, grootste glazen deuren, 

waardoor zo weer een locomotief naar binnen kan, de kranen, ze zijn er nog. De gemeente Tilburg 

heeft er iets moois van laten maken. Ook hier weer veel jonge mensen, omdat het uitnodigt tot 

studeren, een digiLab., leesplekken, een futureLab, foodLab, gameLab en werkplekken, om alleen te 

werken, maar ook samen te komen. Ook was er een tentoonstelling in het tijdLab.  De trappen 

kunnen gebruikt worden als tribune, voor 1000 personen. Geweldig.  

Na dit bezoek gingen we eten. Omdat we al veel gelopen hadden besloten we, bij het station. Het 

was gevarieerd, je kon veel kiezen. Iedereen heeft lekker gegeten. De zaak heet Breexz. Vanaf de 

zaak konden we inchecken en het perron op. Perron 3 was voor de trein naar Kapelle. De trein had 

vertraging, dus we konden vroeger weg dan gepland. Dan moet je wel weer wachten in Roosendaal, 

maar we waren mooi op tijd thuis. Met dank aan Lia, die er niet bij kon zijn. Een mooie dag van de 

museumgroep. 

Nelleke Luteijn 


