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Als kunstenaar weet ik wat het is om een kunstwerk te maken. Eerst het 
idee en daarna de zoektocht hoe het moet worden en bedenken welke ma-
terialen daarvoor nodig zijn. Dan het proces van het werk zelf. Dat kost veel 
tijd en energie en doorzettingsvermogen.

Hier in Bergen op Zoom wordt dit voorjaar weer hard gewerkt aan de Ju-
niorprijs door leerlingen van alle Middelbare scholen naast hun dagelijkse 
huiswerk en andere verplichtingen.
In 2012 heb ik met de camera alle leerlingen gevolgd die door de jury waren 
geselecteerd om een kunstwerk te maken.

Het was boeiend en spannend om te zien hoe serieus en creatief er gewerkt 
is. Leerlingen die de pauzes en vrije tijd benutten om aan hun kunstwerk te 
werken. Gelukkig krijgen ze ook advies en steun van de docenten die beel-
dende vorming geven.

Ook dit jaar zal ik de jonge mensen met de camera volgen gedurende het 
proces, dus van ontwerp tot eindproduct. Deze korte filmpjes zullen via de 
site van Vrienden van Het Markiezenhof te zien zijn.

Tot slot komt er een langere film over het maken van de kunstwerken van 
alle leerlingen en die zal vertoond worden tijdens de opening van de uitein-
delijke expositie in april van dit jaar.

Trudie Vrolijk
Beeldregistratie Juniorprijs

Beste Vriend(inn)en,

Het jaar 2014 wordt 
een jaar van cruciale 
betekenis. Recentelijk 
is door de gemeen-
teraad de nieuwe 
Cultuurvisie aange-
nomen, als leidraad 
voor het beleid van de komende jaren. 
Voor de het gemeentelijk bestuur is een 
regierol weggelegd maar uiteindelijk zal 
de samenleving zelf het werk moeten 
doen. De visie zet in op drie sporen, 
de pijlers die onze cultuurstad dragen: 
talenten, creativiteit en innovatie. Dit 
alles ontspruit uit het collectieve cul-
tuurbewustzijn van onze samenleving. 
De visie is er, nu de uitvoering nog. In 
maart zijn er gemeenteraadsverkiezin-
gen. De verkiezingsuitslag zal bepalend 
zijn over de toekomstige rol van de ge-
meente en hoe deze beoogde nieuwe 
regiefunctie vorm en inhoud gaat 
krijgen. Zien we een gemeente die on-
dersteunt en faciliteert? Of komt er juist 
een nóg verder terugtredende over-
heid die alles overlaat aan de markt en 
de samenleving? De keuze is aan u. 
Vergelijk de programma’s en kies voor 
een partij en kandidaat voor wie cultuur 
géén stelpost is in een bezuinigings-
opgave. De keuze voor onze historie 
is een keuze voor de toekomst. Juist in 
Bergen op Zoom. Vergeet dus niet te 
stemmen, op woensdag 19 maart!

Ad Houtman
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Cultuurbeleid

De Juniorprijs 2014
in beeld gebracht



De leden van de Juniorprijs-werkgroep buigen zich over de vele inzendigen. Van links naar 
rechts op de foto: Claartje Rijkers, Peter Pel (voorzitter werkgroep) en de Vriendenbestuurs-
leden Elske van der Hoeden-Van Beusekom en Frans van Dongen. Tot 10 januari hadden 
belangstellenden de tijd om hun projectvoorstel in te dienen. Bijzonder is, dat niet alleen leer-
lingen van onderwijsinstellingen maar ook van het CKB meedoen. Voor de eerste keer is er een 
inzending van buiten Bergen op Zoom, namelijk die van het Norbertuscollege uit Roosendaal.

In januari is de voorselectie gemaakt van de finalisten voor 
de Juniorprijs 2014. De werkgroep maakte een keuze uit 
de vele inzendingen, wat geen gemakkelijke opgaaf was. 
Uiteindelijk konden 25 inzendingen doorgaan naar de fi-
nale. Vanaf 23 april zijn de  voltooide werkstukken 8 weken 
lang te zien in het museum; de prijsuitreiking is 28 mei.

Van de inzendingen zijn er zes van het Roncalli, vijf van ‘t Bergs 
VMBO, vier van het CKB, vier van RSG ‘t Rijks, twee van ‘t Kelle-
beekcollege, twee van het Mollerlyceum, één van gymnasium 
Het Juvenaat en één van het Norbertuscollege (Roosendaal). 

18 april: inleveren geselecteerd werk
21 april: opbouw expositie
23 april: opening expositie (14.00 uur)
23 april t/m 15 juni: expositie in het museum
28 mei: feestelijke prijsuitreiking in De Hofzaal

Vanaf 23 april expo, uitreiking 28 mei

‘Dat pakt niemand je meer af!’
Al twee maal deed ik met mijn leerlingen van t’Bergse 
vmbo mee met de juniorprijs. We scoorden goed. Waar-
om? Omdat het zo leuk is. Het is een uitdaging waarmee 
je jezelf zichtbaar kan maken als leerling. Is het voor een 
punt? Nee, je mag creatief denken met je hoofd, je han-
den, gekke dingen voorstellen en als je dan je werk mag 
uitvoeren, ben je trots als een pauw omdat je werk in een 
echt museum zichtbaar zal worden. Daarna, als je geselec-
teerd bent, volgt de klus, de conflictjes, maar vooral het 
gaan voor het eindproduct en het weten dat het straks 
buiten de werkplaats/school zal komen en dat het van jou 
is en niet van de leraar.

Het cadeau is het museum en je werkstuk op die plek, dat 
pakt niemand je meer af. De rode loper om op binnen te ko-
men tijdens de prijsuitreiking, want iedereen die mee doet, is 
winnaar. De burgemeester, de directeur van het museum die 
ook keken naar het werk. En dan de prijzen, de slagroom op 
de taart. Ook de publieksprijs…

Voor  mij als docent was het overwerk maar zo geweldig 
motiverend en oh wat zag je leerlingen plotseling anders: in 
de rol van doorzetter of organisator of juist de knutselaar, alles 
komt aan je voorbij. En de leerlingen... deze ervaring pak je ze 
nooit meer af, je kan het blijven voelen ook als de middelbare 
schooltijd erop zit.

Dit jaar zit ik niet meer aan de kant 
van de groepen maar mag als ambas-
sadeur en ondersteuner nog steeds 
meedoen met de juniorprijs, en 
weer geniet ik van wat op mijn pad 
komt. Voor mij gaat het een creatief 
2014 worden want je kan de wereld 
veranderen en de wereld kan ook jou 
veranderen, zo is het gewoon.
 
Aagje Pel 
Kunstenaar en fan van de juniorprijs



De Juniorprijs der Markiezen is een pareltje binnen mijn 
werkzaamheden als educatief medewerkster bij Het 
Markiezenhof. Het is een bijzonder project doordat het 
jeugd naar het Markiezenhof trekt op een niet alledaag-
se maar eigentijdse, creatieve en uitdagende manier. Het 
daagt jongeren uit om na te denken over de toekomst in 
relatie met geschiedenis. Hun toekomst en hun geschie-
denis, kortom hun leven, hun zijn! 

Binnen Het Markiezenhof brengt 
dit een geweldige dosis werve-
lende en positieve energie te 
weeg. Er zijn nogal wat mede-
werkers die met hun werk te ma-
ken krijgen met de Juniorprijs. 
Zo heb je Mary; zij maakt 
passe-partouts en helpt met het 
inlijsten van diverse werkstuk-
ken. Petrina geeft advies over 
wat wel en niet kan in het mu-
seum… een bouwlamp wegzet-
ten in de stijlkamers… nou daar 
gaat zij echt voorliggen. 
Peter en John die advies geven 
over constructies, het ophan-
gen of elektrisch aansluiten van 
werkstukken. Niets gaat ze te 
ver…een oplossing komt er; is 
het niet rechtsom dan is het wel 
linksom. 
Guus en Rolly behandelen de 
werkstukken als museumstuk-
ken tijdens het vervoer. Sander 
die neemt de werkstukken in ontvangst, ziet leerlingen uit 
alle lagen en niveaus binnenkomen en heeft voor iedereen 
een vriendelijk woord . En dan heb ik het merendeel van 

de medewerkers nog niet gehad. Kortom: een project waar 
iedereen binnen Het Markiezenhof mee te maken heeft en 
door iedereen gedragen wordt van directeur tot suppoost! 

In 2010 moesten we hier allemaal nog erg aan wennen, we 
wisten als museum niet goed hoe we om moesten gaan met 
mensen die hele waterpartijen in de Hofzaal wilden bouwen, 
die even een olierijk motoronderdeel kwamen brengen of de 

Henriëttekamer wilden verbou-
wen.  
Kortom: never a dull moment en 
veel, heel veel leermomenten. 
Maar wat doet het goed om jon-
geren te zien groeien als je ze 
aanspreekt op hun creativiteit. 
Als je ze laat zien: kijk eens! Dat 
heb jij gemaakt en we vinden 
het heel bijzonder. Wat je eigen-
lijk zegt is: jij bent bijzonder. Je 
geeft ze een ervaring die er toe 
doet. 

We zijn nu als Markiezenhof 
twee edities verder en zien de 
inzendingen voor de derde 
Juniorprijstentoonstelling met 
veel plezier en open armen te-
gemoet. Het wordt ook dit jaar 
weer een prachtige tentoonstel-
ling en ik nodig iedereen uit om 
te komen kijken naar hoe de 
jeugd de toekomst ziet.

Claartje Rijkers
Medewerkster Cultuureducatie

Historisch Centrum Het Markiezenhof

Juniorprijs in 2014:  ‘Change the 
World, the World changes you’ 

Claartje Rjkers:  “Het doet mij goed jongeren te zien groeien in hun creativiteit.”



‘Dat hebben we toch maar geflikt’
De eerste keer dat de Juniorprijs er was deden we mee en 
wonnen de gouden beloonpenning, Shelly en ik. Dat is nu 
ongeveer 4 jaar geleden. We gingen in het Markiezenhof 
kijken en hadden op school een plaatje gezien van een 
mevrouw in het Stedelijk museum die daar een tent had 
staan met eigen spullen over haar leven.

Toen we het hemelbed zagen, wilden we dat graag gebrui-
ken als onderdeel van ons kunstwerk. Het liefst waren we 
erop gaan liggen maar dat mocht niet, we mochten er wel 
voorzichtig een etalage pop inleggen met ons eigen dek-
bed en we maakten van de kamer onze eigen kamer, waarin 
we(alsof ) zaten te dichten aan een kaptafel met onze eigen 
spulletjes, met proppen op de grond van mislukte gedichten, 
boeken die we leenden uit de bibliotheek.

Gedichten
Shelly en ik maakten in die tijd veel gedichten over ons leven, 
die hebben we op borden geschilderd en die stonden in die 
kamer. Verder hadden we een radio met onze muziek.
Het was heel vreemd om ons werk te zien in het museum, het 
voelde heel erg echt en anders, en ook het weten dat andere 

mensen komen kijken is bijzonder.
Wat we voelden toen we de gouden beloonpenning  won-
nen, supertrots, dat hebben wij toch maar mooi geflikt als 
VMBO’ers!

Mattanja Tiberius
Deelnemer winnend project 1e Prijs - Juniorprijs 2010

Maquette 
Timmerman Peter Spieringhs (links) is bezig 
om een  nieuwe constructie te bouwen in 
de zaal boven het informatiecentrum. Deze 
is nodig voor de plaatsing van de maquette 
van Bergen op Zoom en omgeving in 1747. 
Deze verhuist van de tijdelijke opstelling in 
het Koetshuis naar de vaste opstelling in Het 
Markiezenhof De maquette is vanaf maart 
te bewonderen in de nieuwe opstelling. In 
de Vestingzaal staat al een andere maquette 
van de vesting; deze is echter in een iets 
grotere schaal  en toont alleen de stad zelf.

Foto Chris van Klinken

Mattanja Tiberius (rechts) en Shelly Vroegop . Archieffoto ‘t Bergs VMBO, 2011



Bijna elk museum bezit meer dan wat er zo direct in de 
zalen te zien is. Die onderdelen van de collectie worden be-
waard in het depot. In de tentoonstelling ‘Schatten uit het 
Depot’ wordt een keuze gepresenteerd uit het depot van 
Het Markiezenhof. Sommige objecten zullen door trouwe 
bezoekers herkend worden; in het verleden zijn ze in het 
museum te zien geweest. Maar de meeste voorwerpen 
worden nu voor het eerst aan het publiek getoond, zoals 
diverse schilderijen, een uniek kamerscherm, een quilt uit 
circa 1840 en een zakhorloge van Jacobus Auwers. 

De selectie is, zoals dat heet, ‘klein, maar fijn’. Het aantal ob-
jecten is bescheiden (26), maar wel van bijzondere aard, bij-
voorbeeld door het grote historische belang ervan of doordat 
ze gewoon erg mooi of interessant zijn in materieel opzicht. 
We mogen daarom terecht spreken van ”depotschatten”.  De 
laatste nieuwe aanwinsten van Het Markiezenhof, het portret 
van oud-burgemeester Peters door Carel Willink en de zoge-
naamde ‘Bergse Nachtwacht’ door Walter Hagenaars, worden 
ook in deze expositie getoond tot 8 maart 2014.

Verborgen schatten zien het daglicht

Het 18e eeuwse zilveren spilleganghorloge van Jacobus Auwers is één van de depotschatten 
die nog tot en met 8 maart te zien zijn. Foto Chris van Klinken.

Nog tot 8 maart te zien in de 
tuinzalen van Het Markiezenhof

Korneel Slootmans, archivaris of cultuurgoeroe? 
Spreker: Irene van Kemenade
Datum: 4 februari, aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur) 
entree € 10,-

Zusters van ’t Ketrientje - 
175 Jaar zorg voor Bergen op Zoom
Spreker: Dolly Verhoeven
Datum: 11 februari, aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur) 
entree € 10,-

Henri Mastboom lezingencyclus 2013-2014:
De kerken van architect P.J. van Genk
Spreker: drs. Joyz Frijters
Locatie: Volksabdij in Ossendrecht (Onze Lieve Vrouwe Ter 

Duinenlaan 199). Datum: 26 februari 2014, aanvang: 20.00 
uur (zaal open: 19.30 uur), entree gratis

Handschriften van laatmiddeleeuwse 
edellieden in West-Brabant
Spreker: dr. Hanno Wijsman
Locatie: Hofzaal Het Markiezenhof
Datum: 13 mei 2014, aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Hofconcert, Musica del Seicento, klavecimbelrecital
Locatie: Hofzaal Het Markiezenhof
Datum 19 januari, aanvang 15.00 uur, entree €15,-

Koningsconcert, Musica del Seicento
Locatie: Hofzaal Het Markiezenhof
Datum 27 april, aanvang 15.00 uur, entree €15,-

Hofzaallezingen

Concerten



Ir. L.A.H. Peters (1900-1982) had een lange en verdien-
stelijke carrière achter de rug, toen hij in 1951 door Carel 
Willink werd geportretteerd. Twaalf jaar later zou hij, 
inmiddels burgemeester van de stad Bergen op Zoom, 
de aanzet geven tot de vorming van de ‘Vrienden van het 
Markiezenhof’.  Met de recentelijke verwerving van het 
schilderij keert een relatief onbekend portretwerk van 
Willink terug naar waar het thuishoort: in Het Markiezen-
hof, dat door deze burgemeester van de sloop is gered.

Na een studie in Wageningen was 
Leonaard Peters als landbouwspeci-
alist werkzaam geweest op de am-
bassade in Brussel (1934-1937) en in 
Washington (1927-1934 en 1937-
1948). Daarna werd hij Gouverneur 
van de Nederlandse Antillen (1948-
1951) en vervolgens minister van 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
(1951-1952). Zoals zijn vader en 
grootvader, sloot hij zijn ambtelijke 
loopbaan af met een  burgemees-
terschap van een middelgrote 
plaats in de provincie, in dit geval 
Bergen op Zoom (1952-1965). 

Impuls voor de stad
Het was onder zijn burgemeester-
schap dat Het Markiezenhof door 
defensie is overgedragen aan 
de gemeente en hij zette zich er 
persoonlijk voor in om het gebouw 
te behouden met een nieuwe, 
culturele bestemming. Daarvoor 
wist hij in Den Haag de benodigde 
restauratiemiljoenen los te krijgen. 

Daarnaast deed hij vooral zijn best om van Bergen op Zoom 
een moderne stad te maken. Onder zijn bestuur werd begon-
nen met de aanleg van een nieuw havengebied (de Theo-
dorushaven) die met de bijbehorende industrieterreinen een 
belangrijke impuls betekende voor de plaatselijke economie.  
De later gerealiseerde Burgemeester Petersluis is mede om 
deze reden naar hem vernoemd. Ook werden er, achteraf zeer 
omstreden, plannen ontwikkeld om rond en door de oude 
binnenstad brede ontsluitingswegen aan te leggen ter bevor-

dering van de toegankelijkheid en 
de doorstroom van het verkeer. Van 
deze plannen is alleen de Wester-
singel gerealiseerd, van de Stuleme-
ijerlaan tot de Konijnenburgweg. .   

Carel Willink
Willink schilderde Peters’ por-
tret in een periode waarin er bij 
de gangbare kunstkritiek geen 
waardering was voor figuratieve 
kunst. De jaren ‘50 en ‘60 werden 
gedomineerd door het abstracte; 
Nederland was in de ban van de 
Cobrabeweging. Willink’s werk gold 
als relicten uit een tijdperk dat voor 
eeuwig voorbij leek te zijn. Maar het 
tij keerde en eind jaren ’60 werd Wil-
link door het grote publiek ontdekt 
dankzij zijn toenmalige echtgenote, 
Mathilde de Doelder. Zij speelde 
een opvallende en excentrieke rol 
in het hippe uitgaansleven van Am-
sterdam. Tegenwoordig geldt Carel 
Willink (1900-1983) als één van de 
grootste Nederlandse kunstenaars 
van de twintigste eeuw.

Portret van burgemeester Peters: de 
thuiskomst van ‘n onbekende Willink

Carel Willink (1900-1983): ‘Portret van ir. L.A.H. Peters’, 1951. 
Foto Chris van Klinken



Herdenkingsjaar 1914
Dit jaar is het een eeuw geleden dat de 
Eerste Wereldoorlig uitbrak.Ongeveer een 
kwart miljoen vluchtelingen uit België kwamen 
vanaf de zomer van 2014 naar Bergen op 
Zoom. Omdit te herdenken is van 24 april t/m 
30 november de tentoonstelling ‘De stroom, 
vluchten voor de oorlog 1914-1919’. Veel 
vluchtelingen vonden onderdak bij de Bergse 
bevolking. Uiteraard is er al volop over deze 
periode gedocumenteerd maar mogelijk bent 
u als lezer in het bezit van ons nog onbe-
kende (familie)stukken. Heeft u brieven, foto’s 
of andere doumentatie uit deze periode die te 
maken hebben met de vluchtelingenstroom? 
Neem dan contact op met Het Markiezenhof: 
info@markiezenhof.nl. Mogelijk kan het van 
belang zijn voor de expositie of voor de publi-
caties die rondom dit thema in voorbereiding 
zijn. Uw reactie wordt op prijs gesteld!

co
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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 p.p. 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!

Vrienden verwerven 
zeldzame couverts van 
Hendrik Hofman (1793)
In januari heeft het museum met steun van 
de Vrienden zes zilveren couverts ver-
worven. De complete set van 12 lepels en 
vorken dateert uit 1793, uit het atelier van 
de Steenbergse zilversmid Hendrik Hofman. 
De couverts kwamen aan het licht na de 
Vriendenavond van vorig najaar, die voor 
een belangrijk deel in het teken stond van 
zilverwerk. Bij die gelegenheid schonken de 
Vrienden ook tafelzilver van de eveneens 
Steenbergse smid Willem Schacht.

Oproep


