
Woensdag 8 jan.weer op stap met de museumclub. Dit keer naar Den Bosch, naar het 

Noordbrabants museum. De treinreis verliep voorspoedig,keurig op tijd aangekomen. Nu eerst 

koffie met een bossche bol of wat anders, maar onderweg daar naar toe zagen we de gratis 

hop on,hop off bus, helemaal leeg, wij er gauw in, want het busje kan maar 8 pers. vervoeren 

en wij waren met achten. De chauffeur heeft ons rondgereden door de stad met een leuk 

praatje over de bezienswaardigheden. Aangekomen moesten we wel eerst op zoek naar een 

koffietent, dat werd Zoetelief. Daarna naar het museum voor de tentoonstelling Van Goghs 

Intimi over de plaatsen en de mensen waar van Gogh gewoond en gewerkt heeft en met wie 

hij contact had. Eerst zagen we werken van Jan Sluijters 1881-1957,die in dezelfde stijl 

schilderde als Vincent, daarna foto s van de Vlaamse Karin Borghouts, die het Brabantse pad 

van Vincent volgde waar hij gewoond en gewerkt heeft. Heel mooie foto’s. Na nog een kopje 

koffie/thee in het museum nog de tentoonstelling (het verhaal van Brabant) bezocht. Dit ging 

over het rijke verleden van belangrijke Brabantse steden in de Middeleeuwen. Na het museum 

zijn we naar de kathedraal St. Jan gegaan waar de kerststal nog stond. Dit was heel 

indrukwekkend, heel mooi opgezet. Vlakbij de St. Jan in een mooi oud pand, is het museum 

Slager(achternaam) gevestigd, 3 generaties Slager tonen hun werken, van vader Piet,2 zonen 

en 2 dochters en 2 schoondochters  en kleinzoon Tom sluit de rij. De mannen schilderen veel 

landschappen, de dochters stillevens van bloemen, de schoondochters ook landschappen 

evenals Tom. Een heel mooi, knus museum. Daarna op zoek naar het restaurant, aanbevolen 

door Truus, gevonden en heel lekker gegeten, een aanrader. Daarna moe maar voldaan naar 

huis, iedereen vond het en geweldige dag. 

 Marianne Remjnse. 
 


