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‘Een mooier 
cadeau 
hadden 
ze me niet 
kunnen 
geven’

Naast eigen tulp nóg een verrassing 
voor jarige Ans Markus (71)

Z
e was Kunstenaar van 
het Jaar 2009/2010, ze is 
Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau, ze werd 
ooit bekroond tot best ge-
klede vrouw van Neder-

land en twintig jaar geleden werd er een 
chrysant naar haar vernoemd. Alleen een 
eigen tulp had ze nog niet. Maar daar is 
nu verandering in gekomen, want kort 
geleden werd de Ans Markus-tulp gere-
gistreerd en gedoopt met champagne. ‘Ik 
vind dit écht heel bijzonder en een grote 
eer,’ zegt Ans. ‘Het gaat om een sterke, 
elegante rode tulp en als hij wat meer 
uitkomt, zie je een diepblauw hart. Van-
af nu is deze bijzondere tulp ook voor 
iedereen te koop. Dit jaar hadden de 
tulpenkwekers als thema ‘energie’ en mij 
vinden ze blijkbaar een energieke vrouw, 
want men vond dat deze tulp mijn naam 
moest gaan dragen. Dat is toch fantas-
tisch?’ Maar er was nóg een prachtig ca-
deau dat Ans twee weken geleden mocht 
ontvangen. ‘28 januari was de laatste dag 
van mijn overzichtstentoonstelling in 
het Museum Jan van der Togt in Am-

stelveen,’ vertelt 
ze. ‘Er kwamen 
meer dan zes-
honderd men-
sen luisteren 
naar mijn 
l e z ing. 
Opeens 
werd ik  
door al 
die men- 
sen toe- 
 gezongen  
omdat ik de vol- 
gende dag 71 zou 
worden. Boven-
dien werd me ver-
teld dat vorig jaar, 
in mijn jubileumjaar, 
120.000 mensen naar 
mijn twee overzichts- 
tentoonstellingen zijn geko-
men – behalve in  Amstelveen 
heb ik ook een tentoonstelling in  
Museum de Fundatie in Zwolle gehad. 
Een mooier verjaardagscadeau hadden 
ze me niet kunnen geven!’ •
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