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Het jaar 2014 was een bijzonder jaar:  het museum sloot tijdelijk haar deuren om een 
nieuwe vaste opstelling te kunnen realiseren.  De Vrienden konden zodoende in het 
vroege voorjaar een paar maanden lang niet in het museum terecht. De eerste twee 
lezingen die de Vereniging Vrienden van het Prinsenhof organiseerde waren dan ook 
lezingen waarbij verwezen werd naar exposities in andere musea: Bertus Bakker hield 
in februari een lezing over de kunstverzameling van koning Willem II, die toen in het 
museum te Dordrecht te zien was en Josée Claassen hield een lezing over de interactie 
tussen vier beeldend kunstenaars en componisten uit de 20ste eeuw, gekoppeld aan 
tentoonstellingen in binnen- en buitenland.  
 
Ondertussen werkte het Prinsenhof hard aan het realiseren van een nieuwe, eigentijdse 
en aantrekkelijke vaste opstelling aan de hand van drie thema’s: Willem van 
Oranje/stadsgeschiedenis van Delft, Meesters in innovatie, en Delfts Blauw. 
Binnen de geplande tijd en binnen budget werd het museum in mei feestelijk heropend 
door koning Willem Alexander. Ter gelegenheid van de heropening werden de Vrienden 
van het Prinsenhof in de Waalse kerk ontvangen om aansluitend een kijkje te nemen bij 
de prachtige nieuwe opstelling. Velen van u waren daarbij! 
Het museum kreeg ook een nieuw logo en een vernieuwde website, waarbij ook  de 
Vereniging Vrienden van het Prinsenhof beter te vinden is dan daarvoor. Onze flyer 
werd aangepast aan deze vernieuwde vormgeving .  
 
De Vereniging Vrienden van het Prinsenhof (VVP) heeft ter gelegenheid van de 
heropening een bank aan het Prinsenhof geschonken, waarop bezoekers van het 
museum even kunnen uitrusten.  
Velen van u hebben, door het aankopen van een of meer puzzels, ook een bijdrage 
gegeven aan het tot stand komen van de aankoop van het schilderij van Hendrick van 
Vliet ‘Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met memorietafel van Adriaan Teding van 
Berkhout’ (1661).   
Op 11 oktober bezocht een aantal Vrienden Mechelen, waar we onder meer de 
Koninklijke Manufactuur bezochten om daar het wandtapijt afkomstig uit de Delftse 
tapijtweverij Spiering te bekijken, een tapijt uit de Dianareeks dat het Prinsenhof  
voornemens was te verwerven.   
In oktober hebben we tevens tijdens de nacht van de geschiedenis op een ludieke 
manier in het museum nieuwe Vrienden aangeworven.  
De activiteiten van de Vrienden waren zodoende in de tweede helft van het jaar weer 
helemaal gericht op ons eigen museum.  
 
In december hebben we in een extra ledenvergadering het nieuwe beleid van de 
Vrienden gepresenteerd. Kern van dit beleid is dat het museum het Prinsenhof voortaan 
de activiteiten voor de Vrienden zal organiseren, als een goede gastheer die thuis zijn 
vrienden ontvangt. Een programmacommissie, bestaande uit een medewerker van het 
Prinsenhof, een lid van de VVP en een bestuurslid van de VVP zullen gezamenlijk het 
activiteitenprogramma voor de VVP vaststellen.  Daarnaast streven naar een 
verdubbeling van het aantal leden. Aankomende jaren zullen we daarvoor een aantal 
ledenwerfcampagnes opzetten in samenwerking met het museum.  Het 
lidmaatschapsbedrag is marktconform gemaakt en  verhoogd naar € 50 per jaar.  



Het ledenbestand 
 
In 2014 hebben we 12 nieuwe Vrienden mogen begroeten; 9 mensen hebben hun 
lidmaatschap opgezegd/ dan wel kon dit ten gevolge van overlijden niet gecontinueerd 
worden.  
Tijdens de ledenvergadering in november is aan de Vrienden gevraagd om in eigen kring 
nieuwe leden te werven. 
 
Lezingen en excursies 
12 februari lezing  “De kunstverzameling van koning Willem II” door Bertus Bakker.  
11 maart lezing “Het Prinsenhof dicht, wat nu?” door Josée Claassen. 
8 april  Ledenvergadering en lezing “Het begraven van de Oranjes” door Ria van 

der Meer. 
27 mei  Speciale Vrienden ontvangst en rondleiding bij de heropening van het 

museum. 
24 september lezing “Bezeten van muziek. Het universum van Pierre van Hauwe” door  
  Trudy van der Wees. 
11 oktober      excursie: bezoek aan de stad Mechelen, Manufactuur de Wit (bekijken 

tapijt uit atelier Spiering - voorgenomen aankoop van het Prinsenhof,  
culinaire stadswandeling. 

18 november lezing Anita Jansen over het schilderij ‘Gezicht in de Oude Kerk’ van 
Hendrick van Vliet en start crowdfundingsactie gericht op de aanschaf van 
het schilderij van Van Vliet. 

17 december Extra ledenvergadering  waarin het nieuwe beleid van de VVP 
gepresenteerd werd door Josée Claassen, voorzitter  van onze vereniging,  
en Patrick van Mil, directeur Erfgoed Delft. 

 
Samenstelling bestuur gedurende het verslagjaar. 
 
Josée Claassen                voorzitter       
Ingrid van Silfhout        secretaris 
Jurjen Bouwens             penningmeester 
Miriam Notten               bestuurslid             
 
Het bestuur 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd en heeft daarnaast een aantal 
keren overleg gehad met de directeur en het hoofd publiek van Erfgoed Delft.  
 
Samenstelling programmacommissie (vanaf medio december) 
 
Carma van Marrewijk lid VVP 
Leanne Selles   hoofd publiek Erfgoed Delft 
Ingrid van Silfhout  bestuurslid VVP 
 


