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Voor onze donateurs, de Vriend(inn)en van Stichting Vrienden van het 
Markiezenhof, is er op maandag 17 november de jaarlijkse Vrienden-
avond. Deze wordt in samenwerking met Het Markiezenhof georgani-
seerd.

De avond staat geheel in het teken van Bergen op Zoom en de Franse be-
legering van 1747. De bijeenkomst heeft een besloten karakter en is alleen 
toegankelijk voor de Vrienden van Het Markiezenhof. Zij ontvangen hiervoor 
een schriftelijke uitnodiging per post.

Het belooft dit jaar een zeer bijzondere Vriendenavond te worden waarbij 
ook een hooggeplaatste gast aanwezig zal zijn, in de persoon van de Franse 
ambassadeur Laurent Pic.

Wilt u de avond bijwonen en u bent nog géén donateur van de Stichting 
Vrienden van het Markiezenhof? Meld u dan vóóraf en tijdig aan als dona-
teur en Vriend(in), via de website: www.vriendenmarkiezenhof.nl

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw donateurschap.

Beste Vriend(inn)en,

Iedereen kent wel de 
uitdrukking: iets doen 
‘met de Franse slag’. 
Het heeft een wat ne-
gatieve connotatie, je 
ergens makkelijk vanaf 
willen maken. Voor Het 
Markiezenhof heeft het een héél andere 
betekenis. Want denken we aan de Franse 
Slag, dan hoef ik slechts het jaartal 1747 
te noemen. Het rampjaar voor de vesting 
Bergen op Zoom, die voor een groot 
deel in puin werd geschoten na een 
maandenlang bombardement door de 
troepen van koning Louis XV. De Fransen 
wisten de stad uiteindelijk in te nemen 
en de daaropvolgende jaren kreeg onze 
Scheldestad een geheel nieuw uiterlijk 
met tal van Franse invloeden. Reden 
temeer waarom we tijdens de Vrienden-
avond van 17 november eens wat nader 
stil staan bij deze Franse periode.  Verder 
vindt u in deze Blikopener een reportage 
over de opening van de Grebbe. Met 
steun van de Vrienden zijn informatiebor-
den geplaatst en is ook een folder over 
de Grebbe uitgebracht, die tijdens het 
afgelopen Open Monumentenweekeinde 
bij het museum is uitgedeeld. Bent u 
inmiddels door alle publiciteit nieuws-
gierig geworden en wilt u zélf eens de 
Grebbe bezoeken? Dat kan. SBM verzorgt 
rondleidingen en u zult zien: een bezoek 
is zeker de moeite waard!

Ad Houtman
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

De Franse slag

Vriendenavond op
maandag 17 november



De belangrijkste tijdelijke tentoonstelling in Het Markie-
zenhof dit jaar was De Stroom – Vluchten voor de oorlog 
1914-1918. Hierin vertellen we het indrukwekkende 
verhaal van de duizenden Belgische vluchtelingen die in 
oktober 1914 naar Bergen op Zoom en omgeving vlucht-
ten. In onze collectie hebben we veel foto’s en archiefmate-
riaal over deze periode. 

Door YolanDe Kortlever

De hoeveelheid materiaal plaatste ons in eerste instantie voor 
een probleem, er was namelijk zo veel, dat we lang niet alles 
konden laten zien. Kortom, het was ‘kill your darlings’: het 
schrappen van zaken die we dolgraag wilden vertellen, maar 
waar gewoon geen ruimte voor was. Dat het ons gelukt is om 
de juiste keuzes te maken, bewijzen de vele positieve reacties 
op de tentoonstelling, ook van Belgische bezoekers.
 
De tentoonstelling trok ook de nodige media-aandacht. Zo 
maakte ZuidWest TV een uitgebreide documentaire in samen-
werking met Het Markiezenhof en de Geschiedkundige Kring. 
Deze werd op internet gezien door de redactie van het NOS-
journaal met als gevolg dat ik door Pauline Broekema werd 
geïnterviewd (uitzending 4-8-2014). Direct al de dag erna zagen 
we de bezoekerscijfers in het museum omhoog schieten. Ver-
volgens werd deze uitzending gezien door de makers van het 
Belgische VRT-journaal. Zij maakten een reportage op verschil-
lende buitenlocaties in Bergen op Zoom, op de plaatsen waar 
het 100 jaar geleden allemaal gebeurde. Deze reportage werd 

op 4 oktober uitgezonden, in het weekend waarin de herden-
king van de Val van Antwerpen van start ging.
 
Met een groep collega’s ging ik op vrijdag 3 oktober naar 
Antwerpen om samen met 18.000 anderen ’s avonds over de 
pontonbrug te lopen die tijdelijk over de Schelde was gelegd. 
Honderd jaar geleden konden zo duizenden burgers en militai-
ren naar de linker oever van de Schelde vluchten. Het was een 
imponerend schouwspel, ik zal dit niet snel vergeten.
 
In het eerste weekend van oktober begon de Maand van de 
Geschiedenis met als thema ‘Vriend en Vijand’. Eén van de acti-
viteiten in Het Markiezenhof was een kampement op de Grote 
Binnenplaats opgezet door de living history groep ‘Nederland 
Neutraal’ onder leiding van Frits Duinkerke. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat konden bezoekers kennis nemen van 
het militaire leven tijdens de mobilisatie in de periode 1914-
1918. Er werd zelfs op de Grote Binnenplaats overnacht, heel 
bijzonder.
 
Donderdagavond 9 oktober was ik uitgenodigd om in Deerlijk, 
België, deel te nemen aan een debat over De Vlucht naar Ne-
derland – 100 jaar na de Val van Antwerpen. Een hele eer voor 
me om Bergen op Zoom daar te vertegenwoordigen. Zo bracht 
de tentoonstelling De Stroom veel bijzondere momenten met 
zich mee; niet alleen voor mij, maar ook voor mijn collega’s. 

• Yolande Kortlever was projectleider van de herdenkingsexpositie 
over 1914-1918 in Het Markiezenhof.

Belevenissen rond expo De Stroom

Naar aanleiding van deze 
tentoonstelling heeft Het 

Markiezenhof diverse reacties 
ontvangen. Deze foto ontvingen 

we van mevrouw M. Gallée uit 
België. Haar grootouders reisden 
vanuit Antwerpen rond met een 

gebakkraam en verbleven tijdens 
de oorlog van december 1914 tot 

februari 1919 op Plein XIII. Hier 
is het echtpaar bezig met het 

bakken van smoutebollen (kleine 
oliebollen).

Het militair 
kampement 
op de Grote 
Binnenplaats 
van Het 
Markiezenhof 
trok veel 
bekijks.



Wethouder Patrick van der Velden en zijn voorganger Ad 
van der Wegen bestuderen aandachtig de spiksplinter-
nieuwe informatiepanelen bij de ingang van de Grebbe in 
de Beeldemtuin van het museum. Op vrijdag 10 juli, klok-
slag drie uur, onthulden de twee politici de vier borden en 
gaven daarmee het startsein voor de openstelling van het 
middeleeuwse stadsriool. Een groep van dertig aanwezi-
gen -beleidsmakers, journalisten en sponsoren- nam een 
kijkje in de donkere gewelven die voor een groot deel on-
der het Markiezenhof doorlopen. De panelen zijn mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage van de Stichting Vrienden 
van het Markiezenhof. Ook Sabic en Rotary Bergen op 
Zoom droegen een steentje bij aan de realisatie. Al met al 
een geslaagde middag. En... vanaf dit najaar is de Grebbe 
ook te bezichtigen voor het publiek. 

De vier informatiepanelen 
geven de bezoekers een 
beknopte uitleg over de be-
langrijkste ontwikkelings-
fasen van de Grebbe. Na de 
officiële openingshande-
ling konden de bezoekers 
via de metalen trap afdalen 
in de gewelven. Daarbij 
was passende kleding 
gewenst, mét waterbe-
stendige schoenen. Voor 
stankoverlast hoefden de 
bezoekers echter niet te vre-
zen: het rioolwater wordt 
nu in buizen afgevoerd en 
een ventilatiesysteem zorgt 
voor een goede ontluch-
ting. Wel kan bij zware 
regenval water op de vloer 
komen te staan...

FOTOGRAFIE: cHRIS VAN KLINKEN

Terugblik: de onthulling van de informatieborden op vrijdag 10 juli

Grebbe wordt steeds toegankelijker



Raadslid en oud-wethouder Ad van der Wegen, onder wiens wet-
houderschap de Grebbe van 2010 tot begin 2014 is gerestaureerd. 

De huidige wethouder van ‘ondergrondse zaken’, Patrick van der 
Velden, in gesprek met architect Jan Weyts (links op de foto).

Stadsarcheoloog Marco 
Vermunt (midden op de 
foto) geeft de bezoekers-
groep uitleg over de ont-
staansgeschiedenis. Van 
oorsprong is de Grebbe 
aangelegd als turfvaart 
die in de loop der eeuwen 
is afgedekt met gewelven 
en later ook met betonnen 
platen.  Het oorspronke-
lijke tracé van de Grebbe 
begint bij het Ravelijn en 
loopt van daaruit onder 
de stad door, tot aan het 
Spuihuis. Helaas is maar 
een beperkt deel van de 
Grebbe toegankelijk te 
maken; sommige delen 
zijn vervangen door smalle 
buizen. Het deel dat wél te 
bezoeken is, loopt vanaf de 
Gevangenpoortstraat tot 
aan het St Catharinaplein.

FOTOGRAFIE: cHRIS VAN KLINKEN



Tijdens de rondgang zijn er allerlei bijzondere details te zien. 
Zoals het ‘Sjaggerijn’, een Vastenavend-spook dat is opgeborgen 
in een voormalige rioolput onder het Morganstraatje. Vanuit de 
Grebbe is het Sjaggerijn middels een verlichte glasplaat zichtbaar 
gemaakt.  

Aan de zijmuren zijn her en der huisnummers aangebracht, waar-
van de nummering correspondeert met de bovengelegen wonin-
gen. De tal van dichtgemetselde vensters en muuropeningen zijn 
stille getuigen van de tijd dat de Grebbe nog in open verbinding 
stond met de aangrenzende huizen.

Als onderdeel van de rondgang krijgen de bezoekers een videopre-
sentatie te zien over de restauratie van de Grebbe. Uit de beelden 
blijkt hoeveel werk het restauratieproject heeft gekost. De rondlei-
dingen worden overigens verzorgd door SBM-gidsen die speciaal 
voor dit doel zijn opgeleid.

Uiteindelijk  komt het gezelschap via de uitgang (feitelijk: ingang) 
aan de Gevangenpoortstraat weer in de buitenlucht. Wie vanaf dir 
najaar zélf een kijkje wil nemen in de Grebbe kan terecht bij SBM. 
De rondleidingen gaan sinds dit najaar in omgekeerde richting: 
vertrek vanaf de Gevangenpoort en aankomst in de Beeldentuin.

FOTOGRAFIE: cHRIS VAN KLINKEN



Lezing 1914-1918
dinsdag 21 oktober
Dinsdag 21 oktober houdt Yolande Kortlever 
in de Hofzaal een lezing over de Belgische 
vluchtelingenstroom van 1914-1918. De 
lezing begingt om 20.00 uur, de zaal is open 
om 19.30 uur. De toegang is gratis. De lezing 
maakt deel uit van de Henri Mastboom lezin-
gencyclus met als thema ‘Vriend & Vijand’. 

DMP/Kunstagenda
zondag 9 november
Zondag 9 november is om 15.00 uur de 
opening van de expo van kunstenaars-
groep DMP (Dutch Master Painters) in het 
Koetshuis. Aansluitend is in de Hofzaal de 
presentatie van de Nationale Kunstagenda 
2015. Een bekende persoonlijkheid houdt 
dan een lezing over Nederlandse realisten 
in de kunst, getiteld ‘De verleiding van de 
werkelijkheid’. De tentoonstelling duurt tot 1 
februari en toont schilderijen van ondermeer 
Ans Markus, Henk Helmantel, Christiane 
Vleugels en Jos Anraad. In de Beeldentuin 
is werk te zien van Marianne Naerebout.

Kerstconcert Hofzaal
zaterdag 13 december
Zaterdag 13 december is er in de Hofzaal 
een kerstconcert met Karel Smagge. Het 
concert begint om 20.00 uur, de zaal is open 
om 19.30 uur. Kaarten á  €15,-  p.p. zijn 
verkrijgbaar aan de kassa.

AGENDA

Markiezenhof op Street View
De internetdienst Google is op 20 oktober en 17 november de gehele dag bij Het 
Markiezenhof aanwezig, om foto’s te maken voor Google Street View. Dit is een 
zogeheten ‘mobilemappingdienst’, die de internetgebruiker de mogelijkheid biedt 
360°-panoramafoto’s te bekijken van straten op straatniveau. Street View is een 
aanvulling op Google Maps en Google Earth en werd gelanceerd op 25 mei 2007. 
Sindsdien zijn wereldwijd tal van locaties en gebouwen in beeld gebracht. Afgelo-
pen zomer zijn er al opnames gemaakt van Het Markiezenhof, vanaf de straatzijde 
(zie foto).

FOTO: GOOGLE

Sint verhuist naar het Stadhuis
Er komt een einde aan een jarenlange tradititie: na de intocht van 
Sinterklaas namen de Goedheiligman en zijn Pieten hun intrek in 
Het Markiezenhof, met bezoekuren voor de allerkleinsten. Helaas zal 
de goede Sint dit jaar niet in het museum logeren maar verblijft hij 
tijdens zijn bezoek aan Bergen op Zoom in een ander representatief 
monument: het oude Stadhuis op de Grote Markt. Meer informatie is 
te vinden op de website van Stichting St Nicolaas: www.sintboz.nl



Hofconcerten 
van Musica 
del Seicento
Stichting Musica del Seicento zal zondag 
23 november een Hofconcert verzorgen 
in de Hofzaal. Ook voor 2015 zijn er Hof-
concerten gepland: op zondag 18 januari 
en zondag 26 april. In alle gevallen gaat 
het om middagconcerten die om 15.00 
beginnen en inclusief de pauze duren tot 
17.00. Kaarten á  €15,-  p.p. zijn verkrijg-
baar aan de kassa van Het Markiezenhof.

Het concert van 23 november is voor orgel 
en klavecimbel; op 18 januari treden twee 
viola da gamba-spelers op. Professionele 
solisten zoals Jan Pieter van de Coolwijk 
(violist), Margriet Verzijl (luitiste), Iris de Koo-
men (sopraan), Ellie van Munster (luitiste), 
Karel Smagge (clavecinist en organist) en 
ook anderen maken deel uit van de ensem-
bles. Het programma wordt steeds gekozen 
uit het 17e en 18e eeuwse repertoire. Het 
laatste concert in deze serie wordt weer een 
Koningsdagconcert met muziek die op dit 
thema betrekking heeft. 
Voor meer informatie over de Hofconcerten 
en de programmering per concert, zie de 
website van Stichting Musica del Seicento: 
www.musicadelseicento.nl co

lo
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 www.vriendenmarkiezenhof.nl

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

Boek ‘Bergen Betrokken’
Als onderdeel van de herdenkingen van de 
Eerste Wereldoorlog is onlangs het boek 
‘Bergen Betrokken’ uitgebracht. De inhoud 
gaat over de korte tijd dat Bergen op Zoom 
in oktober 1914 betrokken werd bij het 
drama van de Belgische vluchtelingen en 
de lange geschiedenissen die zich hierna 
ontwikkelden. Het boek is een uitgave 
van de Geschiedkundige Kring van Stad 
en Land van Bergen op Zoom. ‘Bergen 
Betrokken’ is voor €19,95 te koop bij de 
boekhandels Quist en Van der Kreek 
in Bergen op Zoom en bij boekhandel 
Vermeulen in Halsteren. 
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De fotografie van deze Blikopener is 
verzorgd door:


