
 

 

Verslag  Museumclub II - 7 september 2021, 

Met 6 dames bezochten wij o.a. het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch.   

We schrokken tijdens het reizen  van de enorme drukte van schoolgaande studenten. We waren het 

reizen per trein totaal ontwend. We zagen nu wel weer de noodzaak in van het dragen van 

mondkapjes. In ‘s- Hertogenbosch  hebben we ons direct maar getroost met koffie /thee, de een met 

een echte Bossche bol en de ander met een punt fantastisch schuimgebak. Toch waren er sterke 

dames bij die voor beiden bedankten. Aansluitend hebben we op het gemakje onze weg gezocht naar 

het museum. Onderweg passeerden we aan het Kruisbroedershof de Sint-Catharinakerk tegen (1533)  

waar de beheerder net naar buiten kwam, onze interesse zag en voorstelde om de kerk voor ons te 

openen. Dàt was mooi meegenomen want hij kon daar heel bevlogen over vertellen. Het is een kerk 

die momenteel door 4 stromingen wordt gebruikt, t.w. RK van de Byzantijnse rite, de Armeense 

Apostolische kerk, de Servisch Orthodoxe gemeenschap en de Poolse RK gemeenschap. Daarbij doet 

het dienst als concertzaal en klein theater.  

Voor meer info: www.parochiemaria.nl/kerken/catrien (niet deze link gebruiken maar zelf in de 

zoekbalk zetten). 

Om 12.45 uur mochten wij het museum in om te gaan genieten van exposities van DALI en EVA 

JOSPIN. Beiden waren erg indrukwekkend vooral de werken van de Franse kunstenares Eva Jospin 

die een sprookjesachtige wereld weet te scheppen met enorme gedetailleerde bouwwerken van 

karton. Zoals o.a. een grote wand dat een bos moet voorstellen, een wand met een rotspartij. Als je 

meer wilt zien van deze werken tik voor 19 september a.s. op je zoekbalk Eva Jospin in en je kunt 

een video van plm. 15 min. bekijken.  

Ook de tentoonstelling over Dalí zijn leven en werken was zeker de moeite waard. We kennen de 

vreemde werken van hem maar hij heeft ook prachtige herkenbare werken geschilderd.  

Na deze toer hebben we nog wat door de stad gelopen en op de Markt wat uitgerust voordat we 

naar “Het Grote Genoegen” konden om te dineren. We konden met dit prachtige weer heerlijk op 

het dakterras zitten om van elkaar en het eten te genieten.  

Daarna de reis terug. We troffen het dat we zó de trein in konden lopen maar deze had wat 

vertraging dus zouden we 10 minuten te laat in Roosendaal zijn om de overstap te maken. Maar….. 

we werden vóór Roosendaal verrast door de conducteur met nog een paar collega’s die ons lieten 

weten dat de machinist van onze trein met zijn laatste rit bezig was en dat ze op station Roosendaal 

onze medewerking vroegen om hem een roos te overhandigen als afscheid. Wij niet te beroerd 

natuurlijk…we waren toch te laat. We zijn allemaal naar voren gelopen. Toen hij uitstapte wist hij 

niet wat hij zag en raakte behoorlijk geëmotioneerd. Hij kreeg de nodige knuffels van zijn collega’s en 

wij hebben uit volle borst een “Lang zal hij leven” voor hem gezongen. Niet mooi maar hard!!!! 

We waren allemaal blij dat we dit toch maar weer meemaakten. Het werd voor iedereen een mooie 

dag. Helaas niet voor Ankie die vannacht in het ziekenhuis belande met een gebroken heup. Namens 

de club hebben we haar een kaart gestuurd om haar sterkte te wensen.  

Lia Vriens.  
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