
Een middag in Den Haag 

Dag! Wij heten Martina, Nada, en Nicole en wij zijn studenten van de Taalunie Zomercursus 
Nederlands. Wij zitten in het traject literatuur en cultuur, dus gaat het hele programma over allerlei 
soorten kunstwerken en literatuur. Nu is een week van onze cursus afgelopen en we willen iets over 
onze ervaringen vertellen… 
Tijdens onze eerste dag hadden wij de mogelijkheid om lezingen van Vincent Merckx en Sophie 
van Steenderen te volgen.  Op die dag verwierven we uitermate veel kennis over de geschiedenis 
van de Nederlandse kunst. Bovendien hebben we gehoord over het ontstaan van de debuutroman 
van Vincent Merckx. Op dinsdag hebben we na onze trajectworkshops met een gids door de stad 
Gent  gewandeld,  en  op  het  eind  van  de  wandeling  werden  wij  verwelkomd  door  het  Gentse 
stadsbestuur.
Woensdag was de interessantste dag van de afgelopen 
week. Wij zijn toen heel vroeg opgestaan omdat wij al 
om half acht moesten vertrekken. Na een busreis van 
twee uur zijn wij in Den Haag aangekomen. 

Bij  prachtig  weer  zijn  wij  naar  het 
literatuurmuseum  gelopen.  Wij  hebben  daar  veel 
portretten van bekende Nederlandse schrijvers gezien. 
Heel indrukwekkend was het portret van Hella Haasse. 
Er was ook een tentoonstelling die Het Pantheon heet, 
waarin je duizend jaar Nederlandstalige literatuur kan 
ervaren. In deze interactieve tentoonstelling zijn alleen 
werken verzameld van overleden schrijvers. Het meest 
indrukwekkende in Het Pantheon is de discussie over 
Multatuli van Max Havelaar. Wij konden in een glazen 
kast  oude  brieven  van  hem en  krantenartikelen  over 
hem zien. 

Na  een  korte  lunch  hadden  wij  vrije  tijd  en 



konden  kiezen  waar  we  naartoe  wilden  gaan.  Ons  doel  was  het  Mauritshuis.  Daar  zijn  de 
belangrijkste meesterwerken van de Nederlandse Gouden Eeuw te vinden. Onder andere hangen 
hier De anatomische les van Dr. Tulp door Rembrandt, Het Puttertje door Carel Fabritius en Het 
meisje met de parel door Johannes Vermeer. Als je de zaal binnenkomt zie je direct Het meisje met 
de parel en wij waren heel gelukkig want er stonden niet zo veel toeristen voor dit schilderij. Wij 
hadden veel tijd en ruimte om van het schilderij te genieten. 
Wat maakt dit schilderij zo bijzonder? Volgens ons is het in een prachtige kleur geschilderd. Voor 
het schilderij werd een uitermate bijzondere techniek gebruikt om het licht weer te geven. 
Als je van kunst houdt en een vrij uurtje in Den Haag hebt moet je meteen naar het Mauritshuis! 

Wij waren heel verheugd over ons bezoek in Den Haag en de kans om naar dit museum te 
gaan. Als wij deze kans nog een keer zouden hebben, zouden wij het Mauritshuis zeker nog een 
tweede keer bezoeken. 
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