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Afgelopen zaterdag 13 april heeft Dennis Nouwens het Princenhaags museum een prachte
foto van de Haagsemarkt van 1965, ingekleurd door Coloriginals, geschonken. De prachtig
ingelijste foto kun je bewonderen in onze hal. We zijn er erg blij mee.

Na een succesvolle tentoonstelling over de jaren 50 en 60 in Princenhage in de maanden
januari, februari en maart hebben we een deel omgebouwd om aandacht te besteden aan
200 jaar Johanneskerk. We kozen ervoor om de tentoonstelling wat langer te laten staan
omdat met name de film van Louis Kock zoveel kijkers trok. Op 23 en 24 maart, 30 maart, 6
en 13 april waren we extra open. Meer dan 1200 bezoekers telden we. We zijn dan ook meer
dan zomaar tevreden.
Er werd ons vaak gevraagd of de film op DVD beschikbaar komt. Vanwege privacy en
rechten zijn we daar nog mee bezig. Als ons dat lukt gaan we hem beschikbaar stellen en
kun je deze film bij ons bestellen.
Bevochten Brabant
We richten ons nu op de zomermaanden waarbij anderen ons museum gaan gebruiken.
Daarover lees je zo meteen meer. Maar eerst nemen we deel aan een expositie in het
Stedelijk Museum Breda (in de Next ruimte) onder de naam Bevochten Brabant. Samen met
een aantal collega verenigingen en musea geven wij daar een voorproefje van onze laatste
tentoonstelling in de maanden oktober, november en december 2019 over Jacques van
Poppel. Vanaf 18 april tot en met 2 juni kunt u deze tentoonstelling over 75 jaar bevrijding
Breda en Princenhage gratis bezoeken.

Boeken in Beeld
Lees de uitnodiging van Marja Scholtens om naar haar boeken te komen kijken en haar
uitleg te horen.
Cornelis Jacobus van Oeckelen
Op een geheime locatie in Princenhage maakte hij een bijzondere robot (lees het verhaal
onderaan). De documentaire is ook opgenomen rondom het Princenhaags museum. De
première van deze documentaire zal plaatsvinden 23 mei a.s. in de Johanneskerk (noteer
deze datum, uitnodiging en exacte tijd volgt).
Muziek in het museum
In de eerste vier zondagen in juni kunt u op ons nieuwe buitenterras in de binnentuin
genieten van muziek in het museum. Op 30 juni zijn we ook open en vind Princenhage
Klassiek tweede editie plaats.
Het wordt een mooie zomer in het museum, zie jullie graag bij een van onze activiteiten!
Rini van der Linden, voorzitter

Boeken in Beeld
Voor de vrienden van het Princenhaags Museum: een preview.
Vooraf aan de feestelijke opening van de tentoonstelling zaterdag 11 mei 2019 in
aanwezigheid van de burgemeester wil ik u op woensdagavond 8 mei de gelegenheid geven
om de tentoonstelling BOEKEN IN BEELD te komen bekijken en mogelijke vragen daarover
te stellen.
Om 19.30 uur ontvangst met een kopje koffie. Daarna volgt een korte uitleg over mijn werk,
toegespitst op de keuzes van tekst en beeld die ik maak, en hoe ik die vormgeef in een
handgemaakt boek en waarom een boek?
Daarna kunt u zelf, op een kleine drukpers, speciaal voor deze avond meegenomen, met de
hand een drukwerk afmaken. Zo beleeft u zelf de magie van drukken. U neemt uw eigen
handgedrukt werk mee naar huis.
Ik zie er naar uit om de vrienden van het museum te ontmoeten.
Marja Scholtens,
De Klaproos/Le Coquelicot
Kronenburgwerf 23
Breda

Cornelis Jacobus van Oeckelen
De filmdocumentaire De Droom van de Androïde van Leo van Maaren en Frank Herrebout
vertelt het tragische verhaal van de Androïde Klarinetspeler. De Bredase uitvinder Cornelis
Jacobus van Oeckelen vervaardigde tussen 1834 en 1838 in het diepste geheim zijn
androïde klarinetspeler. Hij ging samen met de androïde op tournee door Nederland,
Nederlands-Indië en de Verenigde Staten. Van Oeckelen zou daar uiteindelijk in 1865
volkomen berooid aan zijn einde komen.
De androïde heeft ongeveer honderd jaar volkomen vergeten in het depot van een museum
in Michigan gestaan. Daar werd hij ontdekt door John Gaughan, die de androïde weer
gedeeltelijk restaureerde.

Na ruim honderdvijftig jaar keerde de androïde eind 2018
weer even terug in Nederland voor de tentoonstelling Robots
love Music in Museum Speelklok en filmmakers Leo van
Maaren en Frank Herrebout grepen die gelegenheid aan om
een film te maken over Jacobus van Oeckelen en zijn
klarinet spelende robot.
De rol van Van Oeckelen wordt gespeeld door Geert
Dekkers.

Deze documentaire werd mede mogelijk gemaakt dankzij
financiële bijdrages van:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Par Terra Fonds / Sayers Fonds
Fentener Van Vlissingen Fonds
Vrienden van Museum Speelklok
Stichting De Jazz van het Bankroet

