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Beste Vriend(inn)en,

De Stichting Vrienden 
van het Markiezenhof 
bestaat al 44 jaar en 
volgens de Bergse 
carnavalstraditie is dat 
een jubileum. Geheel 
in stijl hebben we 
daarom onze Vriendenavond in het te-
ken van de carnavalscultuur geplaatst. 
Tenslotte is de Bergse Vastenavond 
méér dan alleen maar een feest: het is 
een stuk immaterieel erfgoed, onverge-
lijkbaar met carnavalstradities elders in 
den lande. Niet voor niets pleiten som-
migen zelfs voor een Unesco-status. 
Onze Vriendenavond in november 
was druk bezocht, drukker zelfs dan in 
voorgaande jaren. Misschien heeft dit 
te maken met het onalledaagse thema 
en met de aansprekende lezingen 
die op het programma stonden. Maar 
óók blijkt dat steeds meer Bergenaren 
zich bewust zijn van het belang van 
onze stichting. Want in deze tijd van 
cultuurbezuinigingen zijn de Vrienden 
méér dan ooit nodig om Het Markie-
zenhof te ondersteunen: niet alleen met 
aankopen van museumstukken maar 
ook voor initiatieven als de Juniorprijs. 
We hopen u in 2013 wederom als 
Vriend(in) van het Markiezenhof te mo-
gen begroeten. Langs deze weg wens 
ik u goede feestdagen en al het beste 
voor het nieuwe jaar toe.

Ad Houtman,
voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Erfgoed

Het feest van de omgekeerde wereld
e Vriendenavond van 
dinsdag 6 november 
mocht met recht een 
voorproefje genoemd 

worden van de komende Vas-
tenavend. hoewel het échte feest 
pas op 11-11 begint, konden de 
Vrienden alvast in de stemming 
komen met lezingen van cees van 
Wesenbeeck en Bas van oevelen. 
cees is oud-gemeentearchivaris 
en wist te vertellen over de 
eeuwenoude traditie van het 
‘feest van de omgekeerde wereld’. 
overigens: de Bergse Vastena-
vend zoals we die tegenwoordig 
kennen is relatief ‘nieuw’. Want pas 
in 1946 is de Stichting Vastena-



Voor de tweede maal organiseer-
de de Stichting Vrienden van het 
markiezenhof een ‘Juniorprijs der 
Markiezen’. het centrale thema 
van deze editie was ‘beweging’.  
De coördinatie van de Juniorprijs 
2012 was in handen van kun-
stenaar Peter Pel (bekend 
van kunstenaarscollec-
tief krot&co). 
opnieuw konden tien-
tallen scholieren in de 
leeftijd van 12 tot en met 18 
jaar hun creativiteit tot uiting 
brengen, onder het motto ‘Move 
on people, people move on’. De 
winnende inzendingen kregen 
een plaats in het museum, die van 
half april tot eind mei te bekijken 
waren. De jury was aangenaam 

verrast door de hoge kwaliteit 
van de inzendingen. Uiteindelijk 
werden in vier categoriën win-
naars aangewezen, een keuze die 
zeker niet eenvoudig was. 
Vrijwel alle middelbare scholen 

(uitgezonderd Juvenaat en 
Roncalli) én het ckB toon-

den zich bereid om mee 
te werken aan de prijs-
ronde, waarmee een 

nieuwe generatie jon-
geren geënthousiasmeerd 

werd voor het museum. Be-
langrijk is ook het hoge aantal al-
lochtone jongeren dat zich voor 
de Juniorprijs 2012 heeft aan-
gemeld. Al met al een winst én 
een stimulans voor een volgende 
Juniorprijs-editie in 2014! ■

Terugblik Juniorprijs
‘Move on people, people move on’

Het feest van de omgekeerde wereld
vend ontstaan die het draaiboek 
voor  de feestelijkheden heeft 
opgezet en de regie nauwgezet 
volgt: vanaf het neuzenbal tot 
het ‘Vallen van de kraai’ vlak voor 
Aswoensdag. na de pauze (opge-
vrolijkt met de feestelijke klanken 
van de eveneens jubilerende 
dweilband ‘t Laffeseeke) was het 
woord aan Bas van oevelen, beter 
bekend als de vroegere Prins Wan-
nes II. Bas legde uit hoe het Bergse 
Vastenavendfeest zich door alle 
lagen van de samenleving heen 
weet te manifesteren en vertelde 
over de nieuwe elementen die 
elke generatie er telkens aan weet 
toe te voegen. ■

Deelnemers Juniorprijs 2012, bedankt!
In 2012 organiseerden de Vrienden van 
het Markiezenhof de 2e editie van de 
Juniorprijs der Markiezen. Maandag 21 
mei maakte burgemeester Han Polman  
de winnende inzendingen bekend, tijdens 
de feestelijke happening in de Hofzaal. 

1e prijs: ‘Onderweg’.
(Gouden Beloningspenning & 300 euro)
kellebeek college: hamsata mahamud (18), 
Ayaan Abdulaahi (13), Dalmar Abdulaahi 
(10), khaalid Abdulaahi (12), farzana Ahmadi 
(18), Semra Ali oglou (17), Binta
Bah (18), Daniel ceoanca (15), Som chantha-
muang (13), Abdisalaam Daahir (13), Ali 

Reza hosseini (17), mehr-Ali Jafari (18), kuba 
kswronski (13), Patryk zuchowski (15), Igra 
Abdullahi (13).

2e prijs (200 euro): ‘Bergen op Zoom in 
beweging voor meer groen’. 
mollerlyceum: Remon mulder (17). 

3e prijs (100 euro): ‘Fronti Nulla Fides’.
Jongerenatelier ckB-De maagd: Dilay 
Albayrak (14), Pelin karar (15), Janneke 
hulsen (15).

Publieksprijs (150 euro): ‘Chopper’.
‘t Bergs VmBo: Robin de Bruin (17). 

Enkele bezoekers maakten met hun mobiele telefoon foto’s van de Vriendenavond. 
Ondanks de beperkte fotografische kwaliteit van de opnames geven deze een duide-
lijke sfeerimpressie. Veel aanwezigen droegen ook een ‘gordijn’ of rode zakdoek.



STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van Noordwest-Europa. 
Al vanaf 25 euro per jaar bent u Vriend(in). 

Bestuur: Ad Houtman (voorzitter), Frans van Dongen (vicevoorzitter), Elske van 
der Hoeden (secretaris), Jan Bakker (penningmeester), 
Adrie Verbeem, Hélène van Oorschot, Han Verbeem.

Donaties en bijdragen: ING 34.50.498, Bergen op Zoom.
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom.
E-mail: evdhoeden@gmail.com
Website: www.vriendenmarkiezenhof.nl

Bezoekadres museum: Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom
Tel: 0164-277077 • E-mail: info@markiezenhof.nl • Website: www.markiezenhof.nl

Het museum is dagelijks geopend (maandag gesloten) van 11.00 tot 17.00 
uur. Op vertoon van de Jaarkaart hebben Vrienden van het Markiezenhof 
vrij toegang tot het museum.



www.vriendenmarkiezenhof.nl
Alle informatie over Stichting Vrienden van het Markiezenhof vindt u op onze website:

Ook in 2013 kán Het Markiezenhof niet zonder 
de Vrienden... blijf ons daarom steunen!
Beste Vriend(in) van Het Markiezenhof,

Ook in 2013 hebben we uw steun hard nodig. De cultuursector staat onder 
druk en zonder de inzet van de Vrienden zijn initiatieven zoals de Juniorprijs 
der Markiezen niet mogelijk. Mede dankzij de Vrienden zijn belangrijke 
museumaankopen mogelijk gemaakt en weten we ook nieuwe generaties 
jongeren te binden aan Het Markiezenhof. Het is meer dan ooit belangrijk om 
juist nú Vriend(in) van Het Markiezenhof te zijn! Uw steun wordt bijzonder 
gewaardeerd. Bijgaand treft u de acceptgirokaart aan voor uw bijdrage in 2013.

De kosten voor het donateurschap blijven in 2013 ongewijzigd: al vanaf 25 
euro bent u Vriend(in) en ontvangt u een Jaarpas 2013 waarmee u het gehele 
jaar door gratis toegang heeft tot het museum. Als u met twee personen in 
hetzelfde gezin Vriend(in) bent dan ontvangt u twee Jaarpassen vanaf een 
contributiebedrag van 35 euro. 

Een rekenvoorbeeld: als u in 2013 als echtpaar tweemaal het museum zou bezoeken, 
bent u aan de reguliere entreeprijs al vier kaartjes van 8 euro kwijt, dus in totaal 
32 euro. Voor slechts drie euro méér heeft u beiden het gehele jaar gratis toegang 
én ontvangt u uitnodigingen voor de exclusieve jaarlijkse 
Vriendenavonden.

Uiteraard staat het u vrij om ook hogere bedragen te doneren. 
Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van het Markiezenhof 
een zogeheten ANBI-status en is een door de fiscus erkend 
goed doel. Bij schenkingen of nalatenschappen wéét u dat 
uw bijdrage helpt om ons unieke stadspaleis ook voor de 
toekomst in stand te houden.



Entreeprijs omhoog
Per 1 januari 2013 gaat de reguliere entree-
prijs voor bezoekers van Het Markiezenhof 
omhoog. Volwassenen betalen voortaan € 
8,= (was: € 7,50) en kinderen van 6 tot 12 
jaar betalen straks € 4,50 (was: € 4,=) of  
€ 6,= inclusief speurtocht. De toegang voor 
houders van een Vriendenpas blijft gratis.

Rembrandt expo
In oktober 2013 doet een reizende expositie 
van meer dan 100 originele Rembrandt-
etsen het museum aan. De etsen zijn uit een 
particuliere collectie en zijn voor een aantal 
weken in Het Markiezenhof te bewonderen. 
Aansluitend op deze expo zullen de Vrien-
den extra aandacht besteden aan het thema 
‘Etsen van Rembrandt’. Meer informatie 
volgt in de komende nieuwsbrief.

Gratis toegang tot het museum én uitnodigingen voor avonden
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 www.vriendenmarkiezenhof.nl

STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van Noord-
west-Europa. Al vanaf 25 euro per jaar bent u Vriend(in). 

Bestuur: Ad Houtman (voorzitter), Frans van Dongen (vice-
voorzitter), Elske van der Hoeden (secretaris), Jan Bakker 
(penningmeester), Adrie Verbeem, Hélène van Oorschot,
Han Verbeem.

Donaties en bijdragen: ING 34.50.498, Bergen op Zoom
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
E: evdhoeden@gmail.com

Bezoekadres museum: Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom
T: 0164-277077 - E: info@markiezenhof.nl

Het museum is dagelijks geopend (maandag gesloten) 
van 11.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van de Jaarkaart 
hebben Vrienden van het Markiezenhof vrij toegang.

Makkelijk én snel aanmelden via onze site!

Heeft u al goede voornemens voor 2013? Denk dan ook 
eens aan de Vrienden van Het Markiezenhof: de steun-
pilaar van misschien wel het mooiste stadspaleis van 
Nederland. Sinds de oprichting in 1968 heeft de Stichting 
Vrienden van Het Markiezenhof vele belangrijke aankopen 
voor het museum weten te realiseren en projecten on-
dersteund. Ook in het nieuwe jaar mag Het Markiezenhof 
weer op z’n Vrienden blijven rekenen! Doneer daarom aan 

de Stichting en word Vriend(in). U ontvangt uitnodigingen 
voor lezingen en de Vriendenavonden. En... u heeft als 
Vriend(in) het hele jaar gratis toegang tot het museum! 

• U bent al Vriend(in) vanaf 25 euro per jaar. Twee leden 
uit één gezin zijn gezamenlijk Vriend(in) vanaf 35 euro per 
jaar. Kijk op de website (www.vriendenmarkiezenhof.nl) of 
stuur een e-mail naar: evdhoeden@gmail.nl

Uiteindelijk hebben we elkaar  
nodig... word dus óók Vriend(in)

KORT NIEUWS


