coll. dordrechts museum

Welkom!
Voor u ligt de eerste uitgave van de
Blikopener op het
Markiezenhof, onze
nieuwe kwartaaluitgave waarmee we u
op de hoogte houden
van actualiteiten en ontwikkelingen
rondom het museum. Input is van harte welkom. Heeft u nog tips, ideeën of
zelfs artikelen voor onze Blikopener?
Neem dan gerust contact op met ons
scretariaat, pere-mail:
evdhoeden@gmail.com
De Blikopener is een vervolg op het
vroegere Kwartaalnieuws zoals dat tot
enkele jaren geleden bestond. Veel
Vrienden en Vriendinnen hebben de
behoefte om enkele malen per jaar
geeïnformeerd te worden. Maar ook
voor bezoekers van Het Markiezenhof
en andere belangstellenden biedt de
Bliklopener veel interessante wetenswaardigheden. Vandaar dat we de
uitgave ook laten uitdelen bij de balies
van VVV, stadskantoor en andere
instellingen. Daarmee laten we zien
hoe waardevol ons stadspaleis is voor
Bergen op Zoom én voor Nederland.
Het Markiezenhof willen we graag
behouden voor volgende generaties.
Daarbij is juist de steun van donateurs ontzettend belangrijk. Want
zonder Vrienden, géén Markiezenhof!
Ad Houtman,
voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Jong talent gezocht!

coll. dordrechts museum

Beste Vriend(inn)en,

Opnieuw Juniorprijs in 2012

Kennedy op Vrederust
ten, zijn nog terug te vinden.
Al lopende kan men aan de
hand van de afbeeldingen in
het boekje zien wat er allemaal is veranderd.
Een aantal interessante plekken op het landgoed die door
de kunstenaar werden vastgelegd op doek zijn opgenomen
in de wandelroute, zoals het
voormalige Zwijndrecht of
Hoenderloo waar de varkens
en de kippen liepen. Tevens
voert de wandelroute langs
het Hoofdgebouw, in Amsterdamse School-stijl gebouwd,
door Kennedy tijdens de
Tweede Wereldoorlog regelmatig geschilderd. Kennedy
stierf in 1960, op 79-jarige
leeftijd. Hij ligt begraven op
het landgoed, de route loopt
langs de plaats van zijn grafsteen.

• De schildersdoekjes, de vele tekeningen en
verhalen die Kennedy schreef in zijn dagboeken
brengen het verloren landschap in beeld. De wandelroute is samengesteld uit losse ansichtkaarten
die bij elkaar gebundeld zijn. De route is te koop
voor € 5,- bij Het Markiezenhof, GGZWNB Vrederust en VVV Brabantse Wal.

huidige en toekomende generaties heeft Het Markiezenhof
veel te bieden.
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Wandel mee met

Ter gelegenheid van de
duotentoonstelling Kennedy
op Vrederust (te zien in Het
Markiezenhof en GGZ Westelijk Noord-Brabant) is er deze
zomer een nieuwe wandelroute samengesteld over het
prachtige landgoed Vrederust.
Deze wandelroute leidt aan de
hand van foto’s van schilderijen langs een aantal bijzondere plekken in de omgeving
van landgoed Vrederust waar
de Dordtse kunstenaar Reinier
Kennedy (1881-1960) werkte
of regelmatig kwam.
Sindsdien is er veel veranderd
in de omgeving. De meeste
paviljoens zijn vervangen door
nieuwbouw en ook wegen
en paden zijn veranderd. Veel
plaatsen waar Kennedy heeft
getekend en geschilderd, zowel op Vrederust als daarbui-

Na een succesvolle ‘Juniorprijs
der Markiezen’ in 2010 staat
de organisatie alweer in de
startblokken voor een nieuwe
ronde. Met ingang van het
schooljaar 2011/2012 kunnen
jongeren van 12 tot 18 jaar zich
inschrijven
voor deze
prijs. En: de
inzendingen
worden
ook ditmaal
geexposeerd in het
museum.

• In het weekeinde van 21 en 22 augustus het museum gratis toegankelijk, als
onderdeel van de Museumestafette. Markies Egon de LaTour d’ Auvergne en zijn
gemalin keren eventjes terug uit het verleden en geven de bezoekers uitleg over
hun woonpaleis. En... u kunt bij Hunne
Hoogheden op de koffie of de thee in de
Hofzaal. Zo’n vorstelijke ontvangst maakt
u maar zelden mee, deze zomer!
• Op 10 en 11 september zijn de Open
Monumentendagen tijdens het cultuurweekeinde Kunsten in de Monumenten.
Het Markiezenhof is gratis toegankelijk.
• Tijdens de koopzondagen van 3 juli, 7
augustus en 2 september is het museum
gratis toegankelijk.

Lucy Disch heeft een koninklijke onderscheiding
ontvangen, mede vanwege haar inzet voor de Vrienden
van het Markiezenhof. Lange tijd was Lucy actief bij de
administratieve ondersteuning van de Vrienden. Enkele
jaren geleden nam zij afscheid.
Lucy is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Zij kreeg de onderscheiding tijdens de jaarijkse
‘lintjesregen’ vlak voor Koninginnedag. Het bestuur
feliciteert Lucy met haar welverdiende onderscheiding.

Lucy Disch

Makkelijk én snel aanmelden via onze site!
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, 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.

www.vriendenmarkiezenhof.nl

Uitgave van de
Stichting Vrienden van
het Markiezenhof,
sinds 1968.
Verschijnt elk kwartaal.

zomer 2011

Reinier Kennedy, ‘Holleweg nabij Fort Pinsen’ (DETAIL). coll. het markiezenhof

• Deze zomer zijn twee thema-exposities
te bezichtigen in Het Markiezenhof. In
de Tuinzalen loopt t/m 27 september de
expositie Kennedy op Vrederust met
werken van de Dortse kunstenaar Reinier
Kennedy. Op de verdiepingzaal boven het
Infocentrum is t/m 9 oktober de cartoontentoonstelling OPGEWEKT! te zien, met
cartoons over alternatieve energie.

Onderscheiding
voor Lucy Disch
foto: J. Krijtenburg/RegioActueel

• Vanaf 16 juli tot en met 13 augustus zijn
er elke woensdag- en zaterdagmiddag
roofvogelshows in de Franse tuin. Er
zijn telkens shows om 13.30 en 15.00 uur.
Vrienden van het Markiezenhof kunnen op
vertoon van hun Vriendenpas de shows
gratis bijwonen! Alle overige bezoekers
betalen de reguliere entreeprijzen van
7,50 euro voor volwassenen en 4 euro
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Blikopener op het
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