
Uitgave van de 
Stichting Vrienden van 
het Markiezenhof, 
sinds 1968.

Verschijnt elk kwartaal.

Najaar 2013

 www.vriendenmarkiezenhof.nl



Momenteel is de tentoonstelling ‘Rembrandt in zwart-wit’ in Het Markiezenhof 
te zien. Het museum presenteert van 3 augustus tot en met 10 november een 
prachtige overzichtstentoonstelling met etsen van de meester zelf. De etsen 
zijn afkomstig van een particuliere verzamelaar en zijn nog nooit eerder aan 
het publiek getoond.

• Bij de tentoonstelling verschijnt een prachtige glossy, waarin het grafische werk van Rembrandt vanuit veel 
verschillende en verrassende invalshoeken wordt benaderd. Deze glossy wordt gemaakt in samenwerking met 
Pelican Magazines, uitgever van Tableau en Résidence

Beste Vriend(inn)en,

Dit jaar is het exact 
een halve eeuw 
geleden dat het 
initiatief is genomen 
tot de oprichting van 
de ‘Vrienden van het 
Markiezenhof’. Het 
duurde tot 1968 tot de vorming van de 
huidige stichting een feit was. Door de 
jaren heen hebben we met uw giften 
en donaties een belangrijke bijdtage 
kunnen leveren aan de instandhouding 
en aankleding van het musueum. We 
weten telkens weer nieuwe generaties 
te binden aan het museum. Zo bele-
ven we in 2014 al weer de derde editie 
van de Juniorprijs der Markiezen; een 
project voor jongeren van 12 tot en met 
18 jaar. 
Ook de komende tijd is de inzet van de 
Vrienden van het Markiezenhof nodig. 
We ontvangen niet alleen giften uit 
donaties, maar ook uit legaten. Steeds 
meer mensen kiezen ervoor om in hun 
testament een bedrag toe te kennen 
aan een goed doel. Ook de Stichting 
Vrienden van het Markiezenhof is één 
van de erkende ‘goede doelen’ met een 
zogeheten ANBI-status. Wellicht een 
idee om over na te denken... zo kunt 
u, ook voor de verdere toekomst en 
voor de vele generaties die nog volgen, 
meehelpen dit geweldige stadspaleis in 
stand te houden.

Ad Houtman,
voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Goed doen

Rembrandt in zwart-wit



Etsen uit de expositie Rembrandt in zwart-wit: ‘Zelfportret met Saskia’ (links), ‘Het Melkboertje’ (boven), ‘Drie 
boerenhuizen aan een weg’ (onder), ‘Portret van een jongen’ (rechts). De afbeeldingen zijn niet op ware grootte 
weergegeven. 



Op dinsdag 22 oktober houdt de Stichting Vrienden van 
het Markiezenhof de jaarlijkse Vriendenavond. De ont-
vangst is om 19.30 uur in de Hofzaal en vanaf 20.00 uur 
gaat het programma van start met lezingen. Zo vertelt 
Rembrandt-verzamelaar Jaap Mulder over zijn collectie 
die tot eind oktober in het museum te zien is. Kunstenaar 
Peter Franssen geeft een terugblik op de workshops 
‘Droge Naald Techniek’ die voor de Vrienden georgani-
seerd zijn. Na de pauze is er aandacht voor Bergs zilver 
met een presentatie van Klaas Hielkema. En heeft u zelf 
zilverwerk in huis, waarvan u vermoedt dat het van een 
zilversmid uit de regio Bergen op Zoom is? Dan kunt u dit 
deze avond ter beoordeling meenemen. 
 
Het Markiezenhof is bezig met voorbereidingen voor zowel 
de uitgave van een boek als een tentoonstelling over Bergs 
zilver, welke in 2016 gerealiseerd moeten zijn.

Zilverspecialisten Van Rijen en Hielkema
Voorafgaand aan de Vriendenavond, tot 20.00 uur,  zal een 
tweetal deskundigen in het Markiezenhof aanwezig zijn: 
taxateur W.H.A. van Rijen en zilverkenner Klaas Hielkema. 
Dhr Hielkema is tevens oud-voorzitter van de Vrienden van 
het Markiezenhof en voor velen zeker geen onbekende! Alle 
Vriend(inn)en, die in het bezit zijn van Bergs zilver, kunnen 
hun interessante zilverstukken meenemen ter beoordeling 
door genoemde heren. Zij bekijken of de voorwerpen in aan-
merking komen voor vermelding in het boek en/of opstelling 
in de tentoonstelling. Als een familielid of kennis voorwerpen 
heeft die hiervoor mogelijk in aanmerking komen, dan kunt 
u deze ook meebrengen. Tevens zal op deze Vriendenavond 
door de Vriendenstichting een toepasselijk geschenk over-
handigd worden aan het museum. Hierover kunnen we nog 
niet teveel verklappen, uiteraard. Al met al belooft het een 
avond te worden die zeker de moeite waard is. Mis het niet!

Vriendenavond 22 oktober 
over Rembrandt en zilver

Zilveren hostiedoos of pyxis, het deksel bekroond met een kruis en aan de binnenkant verguld. 
Eind 18e eeuw, zilversmid WIllem Schacht uit Steenbergen. Hoogte 90 mm, doorsnee 77 mm. 
Particuliere collectie. Herkomst: Haffmans, Utrecht.

Zilveren jardiniere. Zilversmid Karel Stenten (Bergen op Zoom), 1924. Afmetingen: 21 x 15 cm. 
Herkomst: Backers & Zn, Den Haag.

In het bezit van Bergs zilver? Neem het 
deze avond mee ter beoordeling!



In iedereen schuilt een meester
Momenteel loopt in Het Markiezenhof de expositie 
‘Rembrandt in zwart-wit’, met meer dan honderd origi-
nele etsen van deze beroemde 17e eeuwse meester.  Als 
Vriend(in) heeft u de unieke mogelijkheid om in de voet-
sporen te treden van Rembrandt en kennis te maken met 
de etstechnieken zoals deze vier eeuwen terug werden 
toegepast. 

Want speciaal voor de Vrienden van Het Markiezenhof houdt 
kunstenaar Peter Franssen een viertal workshops ‘Droge 
Naald Techniek’. In drie uur tijd krijgt u uitleg over de basis-
beginselen van het etsen, en kunt u op een koperen etsplaat 
zelf uw eigen kunstwerkje maken. Iedereen kan meedoen; u 
hoeft niet over specifieke grafische vaardigheden te beschik-
ken om aan de workshop deel te kunnen nemen. 

De workshops zijn op de volgende dagen:

zaterdagochtend 14 september
zondagochtend 15 september
zaterdagochtend 21 september
zaterdagmiddag 21 september

De deelnamekosten bedragen 7,50 euro voor de Vriend(inn)
en en 10 euro voor introducé(e)s.  Als u bovendien een nieu-
we Vriend(in) als donateur aandraagt, kunt u een workshop 
gratis bijwonen!

Heeft u belangstelling in één van deze workshops? Meldt u 
dan vóór 5 september a.s. aan bij het bestuur van de Vrien-
den van het Markiezenhof, t.a.v. Elske van der Hoeden-van 
Beusekom (secretaris). 

Aanmelden kan per email: evdhoeden@gmail.com

Belangrijk: vergeet u niet aan te geven op welke datum en op 
welk dagdeel u de workshop wilt bijwonen. Vermeld daarbij 
ook een tweede datumkeuze als alternatief: per workshop 
kunnen slechts 10 personen deelnemen dus het aantal plaat-
sen is beperkt. Wees er snel bij!

Speciaal voor de Vrienden: workshops 
etsen maken. Iedereen kan meedoen!

In het Museumcafé is, parallel 
aan de Rembrandt-tentoonstel-
ling, een expositie te zien met 
werk van de Bergse kunstenaar 
Peter Franssen. Het museum 
heeft ervoor gekozen om ook 
eigentijds werk van huidige 
grafisch kunstenaars te tonen. 
Peter Franssen beschikt over 
een werkplaats aan het kunste-
naarsplein achter de St Anto-
niusstraat. Hij zal daar speciaal 
voor de Vrienden in september 
een viertal workshops geven.



De expositie Rembrandt in zwart-wit is een samenwer-
kingsverband met vijf musea in Nederland, de tentoon-
stelling was tot 28 juli te zien in het Westfries Museum 
in Hoorn, vanaf 3 augustus tot 10 november in Bergen 
op Zoom, vervolgens in het Stedelijk Museum Zutphen, 
daarna Het Hannemahuis in Harlingen en ten slotte in 
Museum Gouda.

Jaap Mulders, verzamelaar van de geëxposeerde Rembrandt 
etsen heeft destijds vijf museumdirecteuren een onweer-
staanbaar en ruimhartig aanbod gedaan: samen een reizende 
tentoonstelling maken met meer dan 100 etsen van de mees-
ter zelf. Jaap Mulders wilde zijn 
Rembrandt etsen exposeren in 
historische steden en niet in de 
Randstad, om zo een groot en 
breed publiek aan te spreken. 
Mulders wil graag laten zien hoe 
ongelooflijk mooi de werken 
van Rembrandt zijn. De vijf gese-
lecteerde musea zijn gevestigd 
in historische panden uit de tijd 
van Rembrandt of daarvoor. 
Dat maakt het bezoek aan de 
tentoonstelling extra bijzonder. 
Naast circa 75 etsen die in alle 
musea te zien zijn, wordt er per 
museum een accent gelegd dat 
past bij de specifieke instelling. 
In Het Markiezenhof zullen de 
landschappen van de meester 
centraal staan.  

Etsen
Rembrandt van Rijn is vooral be-
kend vanwege zijn schilderijen. 
Maar in zijn eigen tijd genoot hij 
onder collega kunstenaars vooral aanzien vanwege zijn etsen. 
En terecht, want zijn etsen zijn meesterwerken op de vierkante 

centimeter. Rembrandts totale grafische oeuvre omvat zo’n 
290 etsen. Daarvan is een representatief overzicht straks in de 
expositie te zien. Hoewel iedereen Rembrandt als schilder kent, 
is zijn etswerk eigenlijk veel grootser. Zijn observatievermogen 
was zijn grote kracht. Hij legde niet zoals zijn tijdgenoten de 
belangrijke momenten vast, maar koos juist voor het moment 
daarvoor of daarna. Alsof hij een foto maakte en net te laat op 
het knopje drukte. Het meest karakteristieke van Rembrandts 
werk is zijn gebruik van licht en donker, daarmee geeft hij 
zijn figureren en composities volume en diepte. Schaduwen 
worden tot in het oneindige gemoduleerd om bepaalde stem-
mingen en symbolische elementen te creëren.  

Tablet
De bezoekers krijgen bij bin-
nenkomst een tablet mee, welke 
fungeert als digitale gids. Via de 
speciale applicatie leert de bezoe-
ker de rijke wereld ontdekken ach-
ter de etsen. Er worden filmpjes 
getoond, een ets kan vergroot 
weergegeven worden om details 
goed te bekijken. Het etswerk 
wordt bovendien via verschillende 
verrassende invalshoeken bena-
derd.  Zo vertelt de verzamelaar 
een verhaal bij diverse etsen en 
wordt er gevraagd of een ets echt 
of vals is. Is de ets bijvoorbeeld 
door Rembrandt zelf gemaakt en 
ook afgedrukt, aangepast of zelfs 
veranderd? Het was namelijk niet 
ongewoon dat Rembrandt zijn et-
sen afdrukte, vervolgens verande-
ringen in de afbeelding aanbracht 
en daarna nieuwe afdrukken 
maakte. Uniek aan de tablet is dat 

je aan het eind van de expositie je favoriete etsen kunt delen 
met je vrienden door ze op facebook of twitter te zetten.

Een unieke expositie in vijf musea

‘Naakte vrouw, zittend op een heuvel’.



‘Gezicht op Amsterdam’ (boven); ‘Abraham Francken’ (onder).

‘Kalende oude 
man in profiel’, 

Rembrandt’s 
vader.

‘‘Zelfprotret, 
fronsend’.

‘‘Man met 
breedgerande 

hoed’.



Alex Hubers (1937-2012) 
In december 2012 ontving het Stichtingbe-
stuur het bericht van het overlijden van Alex 
Hubers. Alex is 75 jaar oud geworden. Hij 
was vele jaren voorzitter van de Stichting 
Vrienden van het Markiezenhof, tot 2007. In 
zijn bestuursperiode zijn enkele bijzondere 
objecten voor het museum verworven, zoals 
delen voor de Kermisexpositie, een klave-
cimbel, een harp en een harnas. Tijdens 
zijn bestuursperiode is de Vriendenstichting 
zich, naast het bestaande aankoopbeleid, 
ook meer gaan toeleggen op ondersteuning 
en voorlichtingsactiviteiten. De doelstelling 
om nieuwe doelgroepen te bereiken heeft 
uiteindelijk geresulteerd in de Juniorprijs 
der Markiezen. Na zijn afscheid heeft Alex 
in 2008 de Ruitpenning van de Vrienden 
ontvangen. Het bestuur wenst echtgenote 
Tanja en de kinderen veel sterkte toe!

Juniorprijs der Markiezen 
2014 draait om ‘verandering’

co
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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!

De voorbereidingen voor de Juni-
orprijs der Markiezen 2014 zijn in 
vollle gang. Opnieuw kunnen jon-
geren van 12 t/m 18 jaar meedoen 
door op een creatieve manier uiting 
te geven aan het thema: Change 
the world, the world changes you. 
Het draait dus allemaal om ‘veran-
dering’. De werkgroep die namens 
de Vriendenstichting deze 3e 

editie van de Juniorprijs begeleidt, 

bestaat uit: Elske van der Hoeden 
(bestuurslid Vrienden), Claartje 
Rijkers, Aagje Pel en Trudie Vrolijk. 
Projectleider is wederom Peter 
Pel. De prijs wordt in het voorjaar 
van 2014 uitgereikt en de inzendin-
gen van de finalisten zullen in het 
museum te zien zijn. Verder zijn 
er poezie-lezingen voorzien in de 
Bibliotheek en podiumoptredens bij 
CKB/De Maagd.

IN MEMORIAM

Vriendenkorting 20% 
op ‘Stadsgeschiedenis 
in vogelvlucht’
Vanaf september is het nieuwe boek van 
Yolande Kortlever verkrijgbaar: ‘Een stads-
geschiedenis in vogelvlucht’. Het boek is 
onder meer te koop in het museum en bij 
Boekhandel Quist (Fortuinstraat). Vrienden 
van Het Markiezenhof kunnen deze bijzon-
dere uitgave tegen een gereduceerd tarief 
aanschaffen en krijgen. Op vertoon van de 
Vriendenpas ontvangen Vriend(inn)en een 
korting van 20 % op de winkelprijs van 19,90 
euro en betalen slechts 15,90 euro.


