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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: Frans van Dongen (voorzitter), Elske van der Hoeden 
(secretaris), Jan Bakker (penningmeester), Ad Houtman, 
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!

Geheim van het parfum
Van Paasmaandag 6 april t/m 27 september is 
de groots opgezette tentoonstelling ‘Justus Turcq 
en het geheim van het pestparfum’ te zien én te 
ruiken. Deze expo over de geur van de Gouden 
Eeuw wordt een échte familie expositie! 

© 2015 Stichting Vrienden van het Markiezenhof - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Hofzaallezingen
Elke dinsdag in maart is er een Hofzaal-
lezing van 20.00 tot 22.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Let op: kaarten (€27,50 voor 
cyclus, €10 per avond) zijn bijna uitverkocht!

• 3 maart:  J. van Oudheusden: ‘Gewone 
mensen in ongewone omstandigheden!’ 
Wat betekende de oorlog nu feitelijk voor de 
Brabanders van toen? 
• 10 maart - A. van Buuren: ‘Geschiedenis 
van Joodse families in Bergen op Zoom.’
In de voormalige sjoel aan de Koevoetstraat 
staan de namen van ‘hen die niet terug-
kwamen’. Wie waren zij, waar kwamen zij 
vandaan, welk beroep hadden zij? 
• 17 maart - P. Versijp: 
‘De slag om de Schelde’.
De Slag om de Schelde, is een van de 
grootste militaire operaties waarbij naast 
Canadese, ook o.a. Britse, Schotse, Franse 
en Poolse troepen de opdracht krijgen de 
Westerschelde - toegangsweg naar Antwer-
pen - te veroveren op de Duitsers. 
• 24 maart 2015 - R. Catsburg: 
‘De Canadese bevrijders’.
Oktober 1944: Duizenden in kaki geklede 
Canadese jongens betreden West-Brabant 
om de bezetter te verjagen. Hoe was het 
voor hen om in de West-Brabantse polders 
te moeten vechten tegen de Duitsers? 

Koningsdagconcert
Zondag 26 april is er een Koningsdagcon-
cert. Deze is de laatste in de serie Hofzaal-
concerten van 2014-2015. Met sopraan Iris 
de Koomen, olv. Karel Smagge. Start 15.00 
uur, entree €15 (aan de kassa).

AGENDA

Stad van Stoet & Spel
Dit najaar start de tentoonstelling ‘Stad van Stoet & Spel’, die van zater-
dag 7 november doorloopt tot 7 augustus 2016.

Expo stafkaarten Franse belegering
De vijf historische kaarten van de belegering uit 1747 zijn nog tot en met 
24 februari te zien in Het Markiezenhof. Daarna gaan ze naar het depot.



Beste Vriend(inn)en,

De Stichting Vrienden 
van het Markiezenhof 
gaat 2015 van start 
met een bestuurswis-
seling. Na een periode 
van 10 jaar heeft Ad 
Houtman de voorzit-
tershamer overgedragen. Mede namens 
alle Vrienden wil ik Ad hartelijk danken 
voor zijn inzet en betrokkenheid bij Het 
Markiezenhof. Onder zijn voorzitterschap 
zijn er belangrijke koerswijzigingen in-
gezet. Zo is de Juniorprijs der Markiezen 
ingesteld als aanmoedigingsprijs voor 
jong talent. En meer dan ooit hebben we 
belangrijke aanwinsten voor de muse-
umcollectie kunnen verwerven. Ook is er 
meer aandacht voor ondersteuning van 
Het Markiezenhof door publieksvoorlich-
ting en communicatie. Voor de Vrienden 
wordt 2015 wederom een jaar waarin 
we van ons laten horen. De website 
wordt vernieuwd, we gaan méér doen 
met social media en uiteraard blijven wij 
u ook via de gedrukte media zoals de 
Blikopener op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Verder gaan dit voorjaar 
de voorbereidingen van start voor de 
komende Juniorprijs 2016, waarvoor 
jongeren zich na de zomervakantie voor 
kunnen inschrijven. En natuurlijk is er ook 
in 2015 weer een Vriendenavond, waar 
we een opmerkelijke verrassing presente-
ren. U bent niet anders van ons gewend! 

Frans van Dongen
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Kennis maken
Twintig lokale kunstenaars carnavaliseren Het Markiezen-
hof van 25 januari tot 22 februari 2015 tot ‘Hof der Zotheid’. 
De museumzalen worden voor de tentoonstelling ‘Sjanzjee’ 
in een andere sfeer gebracht. Aan de huidige bestaande 
zalen, die gebruikt worden voor zowel de vaste expositie 
als tijdelijke tentoonstellingen worden carnavaleske zaken 
toegevoegd. De opening vindt plaats zondag 25 januari 
vanaf 15.30 uur door Prins Nillis III in de Hofzaal. De toe-
gang voor de openingsmiddag van 25 januari is gratis. 

Iedere kunstenaar voegt iets toe wat hem of haar inspireert. 
Dit doen ze niet zomaar, uiteraard wel in stijl, alles blijft zoals 
het is, maar subtiel wordt er iets toegevoegd aan de ruimte. 
Meerdere kunstvormen zijn er te bewonderen waaronder 
schilderijen, beeldhouwwerken, kostuums, een filmpresentatie 
en installaties. Er zijn straks prachtige beelden te zien in een 
van de Stijlkamers, in een Tuinzaal komt een grote lampenkap 
en omgekeerde kostuums hangen aan het plafond. Er ko-
men vastenavend-attributen in de galerij op de eerste etage. 
Kortom, het belooft een bijzonder project te worden.
 

Kunstenaars
Twintig kunstenaars met zestien projecten maken deel uit van 
Sjanzjee. Zij adopteren elke een eigen stukje van het museum. 
De deelnemende kunstenaars zijn: Aagje Pel, Els van Egeraart, 
Corrie Hagenaars, Iwaz, Ward Warmoeskerken, Willem Hoe-
delmans, Gerard Huisintveld, Bep Baelde, Frans de Nijs, Nick 
Franken, Ivo Jansen, Mart Franken, Peter Franssen, Rens van den 
Berge, Broers Hagenaars (Ad, Walter en Rinus), Mirjam Drenth & 
Bart Tempelaars, Sietske Ridders.
 
Bal Maskee
Onderdeel van de tentoonstelling is het ‘Bal Maskee’ op 7 febru-
ari, een gemaskerd bal waar historische personages, ingelijst 
in het ‘Hof der Zotheid’, tot leven komen. Zij stappen uit hun 
lijst en nemen deel aan het ‘stijlvolle’ bal. Samen met de gasten 
–die natuurlijk worden uitgedaagd om ‘navenant verkleed’ te 
komen- maken we er onvergetelijk Vastenavendfeest van! 

• Let op: de toegangskaarten voor het Bal Maskee zijn inmiddels 
uitverkocht.

Sjanzjee: het feest van de omkering

Overal in het museum zijn 
tijdens de ‘Hof der Zotheid’ 

allerlei carnevaleske elementen 
terug te vinden, waarbij elke 

kunstenaar een  ruimte als het 
ware ‘adopteert’. Zo is in de 

Theodoorkamer werk te vinden 
van Corry Hagenaars, die een 

aantal kleurrijke poppen heeft 
gemaakt in de voor haar zo 

typerende stijl.

Aanmelden als Vriend van het Markiezenhof?

www.vriendenmarkiezenhof.nl



Het is een avond met een 
feestelijk programma. 
Voorafgaand aan de 
Vriendenavond hebben de 
ambassadeur en de consul 
in De Draak een gesprek 
met burgemeester Petter en 
een bestuursdelegatie van 
de Vrienden. Onder bege-
leiding van trommelslagen 
worden de hooggeplaatste 
gasten vervolgens meege-
leid door een ere-escorte 
van de Borgerij ‘Berghen 
opden Zoom’. Tegen acht 
uur komt het gezelschap 
aan bij de poort van 
Het Markiezenhof. Daar 
wachten ruim 200 Vrienden 
en gasten op hen in de 
Hofzaal.

Eerst volgt nog een rondleiding door het museum, met een bezoek 
aan de vestingmaquette. Yolande Kortlever (rechts) geeft uitleg.

Dan is het moment van de onthulling aangebroken! Ambassadeur 
Pic en burgemeester Petter laten het doek vallen...

FOTOGRAFIE: SOPHIE DE RIPAINSEL

Terugblik: Vriendenavond 2014 in teken van het Beleg van 1747

Unieke stafkaarten terug in Bergen!

In zijn toespraak benadrukt Laurent Pic 
(foto boven) het belang van Europese 
samenwerking. Als speciaal eerbetoon 
krijgt de ambassadeur de Gouden Be-
loningspenning uitgereikt, uit handen 
van voorzitter Frans van Dongen.  Na 
de presentaties is er gelegenheid voor 
het publiek om de kaarten van dichtbij 
te bekijken.

De Vriendenavond van maandag 17 november 2014 stond 
geheel in het teken van de Franse belegering van 1747. 
Centraal stond de presentatie van vijf historische kaarten. 
Met ondersteuning van de Vrienden zijn deze stafkaar-
ten verworven. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt in 
opdracht van het toenmalige Franse opperbevel. Vorig 
jaar kwamen de kaarten in de verkoop; drie zijn verworven 
bij een antiquariaat in Londen en twee via een veilinghuis 
in Parijs.  Speciale gasten op de Vriendenavond waren de 
Franse ambassadeur Laurent Pic en de consul Christoph 
Hourtolou. De avond werd verder aangevuld met lezingen 
van David Ross en Arthuir  van Nimwegen. De muzikale 
omlijsting werd verzorgd door Karel Smagge (klavecimbel) 
en Ivo Stuijvenberg (piano). Na afloop van de Vrienden-
avond zijn de kaarten opgesteld in de Maquettezaal waar 
ze nog tot en met 24 februari te bezichtigen zijn.

Op de foto, v.l.n.r.: burgemeester Frank Petter, consul Christoph 
Hourtolou, museumdirecteur Wim Reijnders en ambassadeur 
Laurent Pic.



Tot het kleinste detail in kaart
De stafkaarten zijn van groot belang voor historisch onder-
zoek, vanwege de vele topografische details die voorheen 
onbekend waren. Deze kaart is de groorste van de vijf en 
meet ruim drie meter in lengte. Uniek zijn de dwarsdoorsne-
des van de vestingwallen en de forten. Deze kaarten zijn 
deels handgetekend en -gekleurd, en aangebracht op lin-
nen. Ondanks de leeftijd verkeren ze nog in een uitsteken-

de staat. Helaas is het niet mogelijk om de originelen in een 
permanente tentoonstelling op te nemen, omdat ze daar-
voor te kwetsbaar zijn. De kleuren zouden onder invloed 
van het daglicht verloren gaan. Vandaar dat ze een plaats 
krijgen in een geklimatiseerde ruimte van de depotkelder. 
Bij bijzondere gelegenheden zoals thema-tentoonstellingen 
worden ze voor het publiek opgesteld. 



De hiernaast afgebeelde stafkaart omvat niet alleen de 
vesting, maar ook de omliggende dorpen en landerijen. 
Zo zijn onder meer Wouw en Huijbergen te zien. Daarbij 
is aangegeven waar militaire eenheden gelegerd waren. 
Ook deze kaart laat een zeer gedeiatlleerd beeld van de 
omgeving zien. Tot op perceelsniveau zijn de bossen, 
weilanden en akkers opgetekend. Evenals de voorgaan-
de kaart zijn de tekenaars te werk gegaan ná de inname 
van de vesting. De Fransen hadden Bergen op Zoom 
slechts voor korte tijd in hun bezit; al in 1748 moesten 
ze de stad bij de Vrede van Aken weer opgeven. Des-
ondanks had het Franse opperbevel voldoende tijd en 
gelegenheid om elke vierkante meter van de strategisch 
waardevolle regio in kaart te brengen. 



Deze kaart toont de vesting 
zelf, met de loopgraven en 
stellingen aan de zuidkant van 
de stad. Ook is duidelijk te zien 
hoe de Fransen de stad heb-
ben beschoten en welke po-
sities de belegeraars hebben 
ingenomen. Kort na het begin 
van de belegering in juli 1747 
wisten de Fransen de zogehe-
ten ‘bedekte weg’ in handen 
te krijgen. De daaropvolgende 
weken volgde een zware strijd 
om de lunetten Zeeland en 
Utrecht. In september wisten 
de belegeraars door te breken 
tot aan de hoofdwal en op 
16 september vielen bastion 
Pucelle en ravelijn Dedem 
in handen van de vijand. De 
vesting was gevallen. 



Hoe accuraat sommige kaarten ook moge zijn, bij twee kaarten 
sloegen de tekenaars volstrekt de plank mis omdat ze over (te) 
weinig gegevens beschikten. Zoals duidelijk blijkt uit de kaart die 
hiernaast is afgebeeld, schuwden de tekenaars de fantasie niet. 
De indrukwekkende verdedigingsgordel met bastions, ravelijnen 
en lunetten lijkt op het eerste gezicht een typische Coehoorn-
vesting. Maar met de werkelijkheid heeft het niets van doen. Het 
is meer een ‘artist impression’ waarbij de tekenaar de oude 17e 
eeuwse vesting naar eigen inzicht heeft ‘gemoderniseerd’ in de 
trant van Menno van Coehoorn.

Tenslotte de laatste van de vijf vestingkaarten, die op de volgende 
twee pagina’s te zien is. Deze toont de situartie van een eeuw eer-
der en is feitelijk een bewerking is van de kaart van Johan Blaeuw 
uit de bekende atlas ‘Theatrum Orbis Terrarum’. Toch zijn ook 
deze twee kaarten van historische waarde omdat ze, ondanks hun 
onvolkomenheden, interessante informatie bevatten. 

Al met al bieden de kaarten, die met steun van de Vrienden zijn 
verworven, nieuwe inzichten in de geschiedenis van de vesting. Ze 
zijn daarnee een waardevolle aanwinst voor Het Markiezenhof! 




