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Met een spannende bekendmaking van het juryrapport is woensdag 28 
mei de Juniorprijs der Markiezen 2014 uitgereikt. Al met al vielen zeven 
inzendingen in de prijzen. De winnaar van de 1e prijs ontving bovendien 
de Gouden Beloonpenning, gesponsord door Atelier ArtObject. 

Als loco-burgemeester reikte wethouder Arjan van der Weegen (cultuur) de 
prijzen uit aan de winnaars. De 1e prijs ging naar de groep van het Juvenaat. 
Een gedeelde 2e prijs is voor groepen van het Roncalli en het Norbertuscol-
lege (Roosendaal). Ook de 3e prijs ging naar een leerling van het Roncalli. De 
Publieksprijs, waarvoor de museumbezoekers hun stem mochten uitbren-
gen, is toegekend aan een inzending van het Mollerlyceum.

Aanmoedingsprijs en Kanjerprijs
Ook zijn er nieuwe categoriën aan de Juniorprijs toegevoegd: de Aanmoedi-
gingsprijs voor een inzendig van ‘t Rijks en de Kanjerprijs voor een groep van 
‘t Bergs VMBO. Daarnaast was er een eervolle vermelding voor het project 
‘Transitions’; een muzikale compositie van CKB-cursisten, in samenwerking 
met de Sandnes KulturSchule uit Noorwegen.

Beste Vriend(inn)en,

Meedoen is winnen. 
Dat blijkt wel uit het 
succes van de alweer 
derde editie van de 
Juniorprijs der Mar-
kiezen. Opnieuw is 
het gelukt om een 
jonge generatie bij het Markiezenhof te 
betrekken. Daarbij zijn álle deelnemers 
winnaars, ook als ze niet in de prijzen 
zijn gevallen. Want zeg nu zelf: om als 
tiener geexposeerd te hebben in het 
museum als het Markiezenhof, dat kan 
niet iedereen zeggen. Een bijzonder 
woord van dank is op z’n plaats voor de 
medewerkers van de Juniorprijs Project-
groep, onder leiding van Peter Pel. Deze 
groep bestaat verder uit Aagje Pel, Trudy 
Vrolijk (videoregistratie ‘the making of’), 
Claartje Rijkers (cultuureducatie) en Elske 
van der Hoeden (bestuur Vrienden). 
Inmiddels hebben we ook een aantal 
nieuwe aanmeldingen ontvangen van 
Juniorprijsbezoekers die Vriend(in) willen 
worden. Ook dát is winst!  En... u kunt dit 
jaar meer van ons verwachten. Zo zorgen 
de Vrienden voor de plaatsing van vier 
informatieborden bij nieuwe ingang van 
de Grebbe in de Beeldentuin. Dit onder-
grondse tunnelgewelf is vanaf augustus 
publiek toegankelijk. En natuurlijk is er 
dit najaar weer een bijzondere Vrienden-
avond. Maar daarover kunt u meer lezen 
in de volgende Blikopener. 

Ad Houtman
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Wat we winnen

En dan nu... op naar 
de Juniorprijs 2016!

www.juniorprijs.nl
Alles over de Juniorprijs der Markiezen vindt u op:



Juvenaat
Bergen op Zoom

Lara Krijger (16), 
Lieve van der Graaf (16), 
Roosmarijn Govaert  
(17) en Pascalle 
Heijligenberg (15)

De mens verandert, hier-
door verandert de kunst 
ook. Met de computer zijn 
oude schiderijen gemo-
derniseerd, om te laten 
zien hoe de schilder deze 
had kunnen schilderen in 
onze tijd. Tegenwoordig 
zijn ‘selfies’ en ‘hashtags’ 
helemaal in de mode. De 
mens wordt zélf als kunst 
beschouwd: dit is met een 
interactief element in het 
project verwerkt.

#HASHTAG

1e prijs
Het verleden 
wordt naar het 
heden vertaald.  De 
toeschouwer wordt 
met een camera in 
beeld gebracht en 
maakt zodoende 
deel uit van dit 
interactieve project.

Winnaar van
de Gouden

Beloonpenning
& 300 euro
prijzengeld

fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Roncalli
Bergen op Zoom 

Florian van Gurp (16), 
Jordy Buurstee (16), 
Ivo van Doorn (16) en 
Brandon Schell 16)

De verhaallijn van deze 
‘stopmotion’ begint in de 
Middeleeuwen, toen de 
heer van Bergen op Zoom 
nog in het Markiezenhof 
woonde, en eindigt met 
een tijdreis in het heden. 
De groep heeft foto’s ge-
maakt van locaties in Het 
Markiezenhof. Van deze 
foto’s zijn verschillende 
decors gemaakt, waarin 
met legopoppetjes een 
spannend verhaal vordt 
verteld.

STOPMOTION LEGOPOPPETJES

2e prijs
De stopmotion is 
gemaakt door veel 
foto’s te maken en deze 
snel na elkaar te laten 
zien. Zo ontstaat een 
beeldanimatiefilm.
Deze is geprojecteerd 
op de muur van het 
museumcafé.

200 euro prijsgeld

Gedeelde plaats

II
fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Amber van Gastel (13), 
projectleider. Met Elise 
de Leeuw (14) en Merel 
van Efferen (14).

Het project bestaat uit 
een draaiende ton met 
vlakken. Daarop is een 
aantal fasen uit de ge-
schiedenis van de wereld 
afgebeeld. Het eerste vlak 
laat zien hoe de wereld 
er in het begin ongeveer 
uitzag. Op de vlakken 
erna zie je de ontwikke-
lingen tot nu toe. En dan 
is er nog het vlak waar de 
bezoekers zelf hun ideeën 
over de toekomst op 
mogen schrijven.

THE WORLD HAS CHANGED AND IT WILL CHANGE

2e prijs
De ton kan door de 
bezoekers worden 
gedraaid. Bij iedere draai 
verandert de wereld 
maar uiteindelijk ben 
je weer bij het begin 
en kan het leven zich 
opnieuw ontwikkelen.

200 euro prijsgeld

Gedeelde plaats

Norbertuscollege
Roosendaal

II
fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Isabel Timmermans (15)

De deelneemster heeft 
als project Macklemore 
(Amerikaanse rapper) ge-
schilderd. Waarom? Mack-
lemore heeft een liedje 
gemaakt, Same love, 
waarin hij homoseksua-
liteit onder de aandacht 
brengt. Dit liedje heeft 
een groot effect gehad 
in Amerika, omdat er 
daar eigenlijk nooit over 
gesproken wordt. Veel 
mensen werden wakker 
geschud en homoseksu-
aliteit is nu geen ‘taboe’ 
meer in Amerika.

SAME LOVE

3e prijs
Same love is uitgevoerd 
in roze tinten omdat 
deze kleur een link 
heeft met homoseksu-
aliteit. Het liedje van 
Macklemore, waarnaar 
het project verwijst, is 
te beluisteren via de 
hoofdtelefoon.

100 euro prijsgeld

Roncalli
Bergen op Zoom

III
fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Britte van Osta (12) en 
Madison van Leeuwen 
(12)

De deelmers hebben 
een pop gemaakt van 
kippengaas en er omheen 
hebben we papier-maché 
gedaan. Op de pop 
hebben we plaatjes van 
leuke en minder leuke 
gebeurtenissen geplakt. 
Zo laten ze de wereld in 
één persoon zien, en ge-
ven daarmee aan dat de 
wereld niet alleen maar 
leuk en geweldig is.

THE WORLD IN ONE PERSON

publieks
prijs
De pop verbeeldt de 
wereld in één persoon, 
waarbij opgeplakte 
plaatjes zowel de leuke 
als ook minder leuke 
gebeurtenissen tonen.

150 euro prijsgeld

Mollerlyceum
Bergen op Zoom

fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Ward van der Graaf (12) 
en Alexander de Waal (13)

Altijd maak je keuzes. Of 
je wel of niet naar de stad 
gaat, of je wel of niet je 
gezicht wast, of je wel 
of niet op tijd vertrekt. 
Iedereen doet dat. Door 
al die keuzes verandert de 
wereld continu. Om dat 
te laten zien zijn er - één 
dag lang - foto’s gemaakt 
van de oversteekplaats 
bij ‘t Rijks. De wereld op 
die foto’s is niet één keer 
hetzelfde omdat iedereen 
besloot om juist op dat 
moment  wel of niet bij die 
oversteekplaats te zijn.

ALTIJD HETZELFDE, ALTIJD ANDERS

Aanmoedigings
prijs Voor dit project is een 

machine gebouwd die 
om de twee minuten 
automatisch een foto 
kan maken. Het resultaat 
is op enkele grote 
borden tentoongesteld.

‘t Rijks
Bergen op Zoom

fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Raymon Maas (17), 
Christian Stander (17), 
Dylan Klein (15), Christel 
van der Zanden (16), 
Ronald Pietjouw (15) en 
Jason Verwoert (17)

De Babbelbox is een gro-
te, houten kast die je hele-
maal open kunt maken. In 
de kast is de geschiedenis 
van de communicatie 
zichtbaar. Van rooksigna-
len, twee blikken met een 
touwtje er tussen, oude 
huistelefoons tot aan de 
iPhone. De kast zelf staat 
symbool voor het ‘model 
koelkast’, de bijnaam voor 
de allereerste mobieltjes.

BABBELBOX

Kanjerprijs
Bij opening van deze 
‘koelkast’ krijgt de 
toeschouwer een kijkje 
in de geschiedenis 
van de telefonie. Aan 
de achterzijde is op 
een  beeldscherm een 
presentatie te zien over 
communicatie.

‘t Bergs VMBO
Bergen op Zoom

fOTOGRAfIE: CHRIS VAN KlINKEN



Van 25 april 2014 tot 30 november 2014 is in het 
Markiezenhof de nieuwe tentoonstelling De Stroom: 
Vluchten voor de oorlog, 1914-1918 te zien. Een 
expositie over de Eerste Wereldoorlog en de Belgische 
vluchtelingen die naar Bergen op Zoom kwamen.

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van garnizoensstad 
Bergen op Zoom tijdens de Eerste Wereldoorlog: de 
mobilisatie van de Nederlandse militairen, de Belgische 
vluchtelingen en de gevreesde Dodendraad aan de grens.

Op 4 augustus 1914 wordt het neutrale België bruut de Eerste 
Wereldoorlog ingetrokken met de inval van Duitse troepen. 
Het Duitse bombardement op Antwerpen (7 t/m 9 oktober 
1914) veroorzaakt een enorme stroom vluchtelingen naar 
Nederland. Per trein, tram, rijtuig, paard en wagen, te fiets 
of te voet komen ze aan in West-Brabant. In en rond Bergen 
op Zoom arriveren tussen de 250.000 en 300.000 Belgische 
vluchtelingen. In Bergen op Zoom zelf komen tussen de 
60.000 en 70.000 vluchtelingen aan, in een stad van slechts 
16.625 inwoners. Gastvrij worden zij opgevangen en van 
voedsel en onderdak voorzien. Straten, openbare gebouwen 
en huizen van burgers zitten vol met vluchtelingen.

Tentenkampen
Ten zuiden van de stad worden twee tentenkampen opgericht 
op de militaire oefenterreinen Plein XIII en Kijk in de Pot. Na 
een maand wordt het kamp op Kijk in de Pot opgeheven, 
maar Plein XIII blijft gedurende de hele Eerste Wereldoorlog 
in gebruik. Nadat de meeste vluchtelingen naar huis zijn 
teruggekeerd of doorgereisd naar andere vluchtoorden in 
Nederland, blijven er uiteindelijk nog zo’n 500 vluchtelingen 
op Plein XIII wonen. Het is een Belgisch dorp in Bergen op 
Zoom geworden.

Het ‘Belgische dorp’ op Plein XIII. Vluchtelingen arriveren met paard en wagen in de Wouwsestraat.

Rondleidingen de Stroom
Haal meer uit je bezoek en boek een rondleiding 
bij de tentoonstelling De Stroom – Vluchten voor de 
oorlog, 1914-1918. De rondleidingen worden verzorgd 
door 4 net afgestudeerde studenten geschiedenis en 
kunstgeschiedenis. Onze jonge rondleiders nemen je 
mee op ontdekkingstocht door de expositie, ze geven 
extra achtergrond informatie en vertellen spannende 
details en anekdotes.
Aanmelden via: markiezenhof@bergenopzoom.nl

Expositie ‘De Stroom’ tot 30 november in de Tuinzalen 

Vluchten voor de oorlog, 1914-1918
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E FDe Grebbe geeft zich bloot

Na een grote restauratie 
wordt in augustus het deel 
van de Grebbe onder Het 
Markiezenhof opengesteld. 
Onder leiding van gidsen 
kunnen bezoekers de eeu-
wenoude keldergewelven 
ontdekken. Dat kan vanuit 
de nieuwe  ingang van de 
Grebbe in de Beeldentuin. 
Met... vier grote informa-
tieborden, mede mogelijk 
gemaakt door de Vrienden.
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De Grebbe is in de 13e eeuw ontstaan als afwateringskanaal en 
turfvaart. In de loop der tijden is het kanaal overkluisd. De laatste 
open gedeelten zijn rond 1950 afgesloten. Wie nu de Grebbe 
bezoekt kan de bewogen historie letterlijk aan de stenen aflezen. 
In samenwerking met Rotary Bergen op Zoom, Sabic en de 
gemeente zijn er vier informatiepanelen bij de ingang geplaatst 
die de belangrijkste ontwikkelingsfasen van de Grebbe aangeven. 
De rondleidingen worden verzorgd door SBM. De informatie op 
de borden is ook verwerkt in een speciale folder. En... uiteraard 
laat een spannende ontdekkingsreis door de Grebbe zich goed 
combineren met een bezoek aan het museum!



Krabbenfoor
Tijdens de 50e editie van de Krabbenfoor 
(donderdag 24 t/m zaterdag 26 juli) is een 
beeldpresentatie te zien over de geschiede-
nis van dit zomerevenement. De presentatie 
bevat zowel historische foto’s als een eigen-
tijdse sfeerimpressie.
 

Monumentendag
In het weekeinde van 13 en 14 september 
is het Open Monumentendag, in Bergen op 
Zoom beter bekend als: ‘Kunsten in de Mo-
numenten’. Het Markiezenhof doet uiteraard 
ook mee. De programmering is nog niet 
helemaal rond maar er is van alles te doen 
in de Hofzaal en mogelijk ook op de Kleine 
Binnenplaats, met muziek en zang.

lezing Hertmans
Woensdag 17 september geeft Stefan Hert-
mans een lezing in Bibliotheek Het Markie-
zaat over zijn boek Oorlog en Terpentijn. 
Deze lezing wordt georganiseerd door Het 
Markiezenhof in samenwerking met boek-
handel Quist, Bibliotheek het Markiezaat en 
BN/DeStem. co

lo
fo

n
 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 (IBAN): NL65 INGB 0003450498
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
E: evdhoeden@gmail.com

De Vrienden worden óók per e-mail op de hoogte gehouden. 
Geef daarom uw e-mailadres door aan onze administratie!

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

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!

Met e-mail kunnen 
we u bereiken!
Beste Vrienden en Vriendinnen van Het Markiezenhof,

Om u op de hoogte te kunnen houden van actuele ontwikkelingen is het 
van belang dat we beschikken over een zo compleet mogelijk bestand 
van e-mailadressen van onze Vriend(inn)en en donateurs. Heeft u uw 
e-mailadres nog niet eerder doorgegeven aan het secretariaat, of bent u 
recentelijk van e-mail veranderd? Geef dan uw mailgegevens door aan 
de Vriendenstichting. Dat kan door het sturen van een kort mailtje naar: 
evdhoeden@gmail.com 

Zo voorkomt u dat u mogelijk belangrijke informatie mist!

AGENDA

KL NK
FOTOGRAFIE
CHRIS VAN KLINKEN

!
De fotografie van deze Blikopener is 
verzorgd door:


