Keldermans

In de jaren 1486-1534 groeide onder de vakkundige handen van ons onbekende metselaars,
timmerlui, steenhouwers, smeden, dakdekkers
en schilders het hof van de heren van Bergen
op Zoom uit tot ,,Het Markiezenhof”.
De Bourgondisch denkende en levende ,,Jan metten Lippen”, Jan II van Glymes, liet dit hof
in al zijn grandeur ontwerpen en uitvoeren door
Anthonis Keldermans, sinds 1511 opgevolgd door
zijn zoon Rombout. Zijn waren stadsbouwmeesters
van o.a. Bergen op Zoom, Veere, Zierikzee,
Mechelen en Diest.
Zo groeide in de Brabantse laat-gotische stijl het
paleis voor de heren - sinds 1533 markiezen van Bergen op Zoom, voornaam-streng naar buiten, naar binnen een imponerend geheel van
binnenplaatsen, kelders, zalen en zaaltjes, trappentorens, gangen, galerijen, zolders, doorkijkjes
en tuinen. De laat-middeleeuwse burger vergaapte zich aan de rijkdom en de luxe van de
heren van Glymes, van wie de laatste, Jan IV,
met Montigny naar Spanje reisde om de belangen
van de Nederlanden tegenover Philips II te verdedigen. Jan IV stierf in 1566 in Spaanse gevangenschap. Zijn bezittingen, ook de inboedel
van het Markiezenhof, werden in het openbaar
in Antwerpen geveild op last van don Alvarez
de Toledo, of gewoon gezegd Alva.
Overbleef een geplunderd leeggeroofd Markiezenhof. Enigzins gemeubileerd en gestoffeerd
werd het complex door de vesting Bergen op
Zoom ter beschikking gesteld aan Oldenbarnevelt en andere leden der Staten Generaal om
er met Spanjaarden te onderhandelen over een
mogelijke wapenstilstand (,,Het Twaalfjarig Bestand”, 1609-1621).

Tekeningen omslag :
Voorzijde : Een blikopener vanuit de hofzaal
Achterzijde : Een blikopener vanuit de bovengalerij, kleine binnenplaats
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Tijdelijk devotiekapel 1951-1967
Gerestaureerd - entreé
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Tuingevel

De eeuw van de Verlichting, de heldere achttiende eeuw, liet ook sporen na in ons laatgotische Markiezenhof. Was het omdat het oudste
gedeelte dringend aan vernieuwing toe was,
of was het een eis van de mode dier dagen ? In
ieder geval aansluitend bij een geometrische
tuin liet de toenmalige voogd van de jonge markiezin, de kardinaal Emmanuel Theodesius de la
Tour d’ Auvergne, in 1711 de Franse architect
Giroquel de zgn. ,,tuingevel” (oostpartij) een
plechtig-voornaam gezicht aanmeten: een vroegclassicistisch van Franse allure; merkwaardig
binnen het laat-gotisch geheel, maar fraai en....
uniek voor Nederland.
Wanneer de Franse dieptrommen, geroerd door
Revolutie en Napoleontisch geweld, verstommen,
valt stille rust over de roemrijke vesting Bergen
op Zoom en over het Markiezenhof dat ten tijde
van de Engelse invasie in Zeeland (1809) fungeerde als hospitaal. Een rust onderbroken door
de rauwe kreten van lotelingen en remplaçanten
die door het jonge Verenigd Koninkrijk der Nederlanden na 1818 in het Markiezenhof gelegerd
werden. Sindsdien hebben ontelbare vaders
in het land verhalen verteld over hun verblijf
achter getraliede vensters - wat voor tralies ! van het Bergse Markiezenhof. Dat werd de tijd
van het Derde Regiment Infanterie en van ,,de
stafmuziek.”
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De huiskapel van de markiezen
voor en na de restauratie
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Stadseigendom 1957

Korneel Slootmans *), archivaris van de stad, bereikt een heel lang gekoesterd en vurig nagejaagd ideaal dat ook de toenmalige burgemeester
Ir. L.A.M. Peters zeer ter harte ging. ,,Defensie”
laat het Markiezenhof aan de stad.
In augustus 1963 begint de restauratie na enige
tijd van voorbereiding. Rijk, Provincie en het
Gemeentebestuur van Bergen op Zoom, sinds 1965
geleid door de historicus Drs. L.J.M. van de Laar,
werken nauw samen met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, met de architecten J.A.L. Bom
en J. de Wilde, met de stimulerende projectleider
CV. Booij, met de vaklieden van de hoofdaannemer Huiurman N.V. en van de gespecialiseerde
onderaannemers om ,,steen voor steen” weloverwogen de verrassend boeiende schoonheid van
het Markiezenhof weer te laten opbloeien.
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Restanten van de traptoren op de grote binnenplaats
Een voorlopig schetsontwerp van J. A. L. Bom
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Bestemming

Zo staat met al zijn speels-gevarieerde architectonische partijen een verjongd Markiezenhof
dadelijk temidden van en voor ons. Inderdaad
een Markiezenhof ! Maar.... - teken des tijds het gebouw krijgt een democratischer bestemming dan trotse behuizing voor een voornaam
geslacht of kazerne - verboden terrein voor burgers. Het, voor Nederland enig, historisch complex wordt cultureel centrum, ontmoetingspunt
voor de Bergenaren van de twintigste eeuw,
wordt opgenomen in het ritme van de moderne
stad.
Binnen de muren nu schitterende entourage voor
devotiekapel, gementemuseum, bibliotheek-leeszaal, expositieruimten, zalen voor lezingen en
films, voordrachten, recitals en vergaderingen.
Onverwachte sfeervolle mogelijkheden voor ontplooiing van creatieve zelfwerkzaamheid voor
jong en oud, representatieve gelegenheden voor
plechtige ontvangsten, charmant-fraai kader voor
café-restaurant en wat dies meer zij.
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De kleine binnenplaats met militair waslokaal
De kleine binnenplaats gedeeltelijk gerestaureerd
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Stichting Vrienden van
het Markiezenhof

11 juli 1963 installeerde burgemeester Peters
het comité ,,Vrienden van het Markiezenhof”, dat
besloot zich om te vormen tot een ,,Stichting
Vrienden van het Markiezenhof te Bergen op
Zoom”.
Deze stichting stelt zich ten doel mede te werken aan een passende ,,stoffering, meubilering
en verdere aankleding” van het Markiezenhof.
Zij denkt hierbij niet - tenzij met heimee aan de inventarislijsten die Alva liet opmaken.
Zij wil realistisch zijn, het optimaal haalbare
waar maken. Zij is er zich wel van bewust
dat deze poging, ondanks inspanningen van Rijk,
Privincie en Gemeente, ondanks belangrijke objecten door Rijk en diverse musea in bruikleen
afgestaan, alleen kan slagen, wanneer iedere
Bergenaar van vandaag, trouwens iedereen die
dit monument welgezind is, een royale bijdrage
wil leveren.
Het Markiezenhof is een geschenk voor de gemeenschap. Laat die gemeenschap nu een gedeelte van de vereiste stoffering en meubilering
aan het Markiezenhof schenken !
Overweeg belangstellende lezer welke mogelijkheid u het meest convenieert.
De Stichting Vrienden van het Markiezenhof
kent vrienden, begunstigers en donateurs.
Vriend bent u, die aan de stichting een jaarlijkse
bijdrage verleent van tenminste ƒ 10,—.
Begunstiger bent u, die aan de stichting een
jaarlijkse bijdrage verleent van ƒ 50,— of meer.
Het Markiezenhof, deel van de maquette van Nézot, zoals te zien op een van de zolders in het
Hôtel des Invalides te Parijs. Deze copie bevindt
zich thans in het gementemuseum.
,,De Vrienden van het Markiezenhof” willen als
vitaal onderdeel van de aankleding van het gebouw
een copie van deze maquette verwerven. Dit is
mogelijk, maar alleen met en door uw steun!

Donateur bent u, die een naar het oordeel van
het bestuur belangrijke gift in geld of goederen
doet ten bate van het Markiezenhof.
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Vergane glorie uit de achttiende eeuw
Gerestaureerde harmonie
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Stichting Vrienden van
het Markiezenhof

Bij alle banken in Bergen op Zoom loopt een
rekening t.g.v. de Stichting Vrienden van het
Markiezenhof, nl:
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Algemene Bank Nederland N.V.
Blauwehandstraat 21
Bergen op Zoom		
Giro

1120357

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.
Hoogstraat 26
Bergen op Zoom			
Giro

1067969

Boerenleenbank
Noordsingel 47
Bergen op Zoom			

Giro

1079305

Coöp. Faiffeisenbank
Antwerpsestraat 149
Bergen op Zoom			

Giro

1544645

Ned. Credietbank N.V.
Antwerpsestraat 37
Bergen op Zoom			

Giro

1184775

Ned. Middenstandbank N.V.
Zuivelplein 5
Bergen op Zoom			

Giro

1029350

Nutsspaarbank
van Dedemstraat 3
Bergen op Zoom			

Giro

1082121
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Een benedenzaal in het zuidelijk gedeelte
tijdens de restauratiewerkzaamheden
Klaar! Architectonisch een juweel, maar kaal!
Waar blijven de meubels, de huishoudelijke
voorwerpen, de kunstvoorwerpen ?
Markiezenhof Bergen op Zoom
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Stichting Vrienden van
het Markiezenhof

De ,,Stichting Vrienden van het Markiezenhof
te Bergen op Zoom.”
— Secretariaat: P. Turcqstraat 3
— Penningmeester: Hoogstraat 11
Bestuur:
H.J. van Grutting, voorzitter
C.J.F. Slootmans, vice-voorzitter
C.C.J. van de Watering, secretaris
Aug. P.C. Laane, penningmeester
C.A.H. Booij		
lid
A.C.G. de Groot,
lid
W.N.C. de Haas		
lid
J.H. van Mosselveld
lid
J. Sanders		
lid
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Voor de restauratie: ‘n onbetekenende overloop
Tijdens de restauratie :
Ontdekte laat - gotische schoonheid
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Tekst: Jan Sanders
Foto ‘s: Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Kees
Booij (no. 11); Piet Bakker (no. 10).
Tekeningen: Restauratie Markiezenhof (no. 11)
J.A.L. Bom (no. 7); J. Bouman (omslag); Kees
Booij (plattegrond)
Lay-out: Frits Karman
Druk: N.V. Drukkerij de Zoom, Bergen op Zoom
Totale oppervlakte —————————— 6900 m2
Bebouwde oppervlakte ——————— 2500 m2
Inhoud bebouwing ————————— 31000 m3

Oktober 1968

*) Literatuur Markiezenhof. Korneel Slootmans,
,,Bergen op Zoom een Stad als een Huis”. De
overdruk daaruit ,,Het Markiezenhof”, te verkrijgen à ƒ 1,50 in het Gemeentemuseum.

