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Beste Vriend(inn)en,

Cultuur verbindt. Dat 
is de reden waarom de 
gemeente Bergen op 
Zoom ervoor kiest, haar 
cultuurinstellingen sa-
men te voegen in één 
gemeentelijk Cultuur-
bedrijf. Voor ons, als stichting Vrienden 
van het Markiezenhof, is deze ontwik-
keling een reden tot bezinning. Want 
destijds, in 1968, hebben de inwoners van 
Bergen op Zoom de stichting opgericht 
om het Stadspaleis in stand te houden 
en van kunstwerken te voorzien. En nu, 
binnen het clusteringsproces, worden 
Het Markiezenhof en Gevangenpoort ver-
enigd tot één museum. Zijn wij daarmee 
dan óók Vrienden van de Gevangenpoort 
geworden? Deze vraag is niet eenvoudig 
te beantwoorden. De museumfuncties 
zijn samengevoegd maar de Jaarpas van 
de Vrienden is bijvoorbeeld niet geldig 
in de Gevangenpoort; Vrienden betalen 
de reguliere entreeprijs van 2,50 euro 
zoals iedereen. Vooralsnog zullen wij de 
middelen, die u ons ter beschikking stelt, 
uitsluitend aaanwenden voor doelen die 
het Stadspaleis dienen.  Voor een uitbrei-
ding naar andere gebouwen is immers 
een statutenwijziging nodig. Maar als 
we Vriend worden van de Gevangen-
poort, dan moet de Gevangenpoort óók 
vrienden zijn met ons. Vriendschap komt 
immers van twee richtingen.

Frans van Dongen
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Verbinding

Aanmelden als Vriend van het Markiezenhof?
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De Vrienden van het Markiezenhof hebben een bijzondere aanwinst 
verworven. Het betreft een vorstelijk geschenk van mevrouw Feber-
Swellengrebel. Wat het cadeau precies is, wordt duidelijk tijdens 
de Vriendenavond van dinsdag 6 oktober. Tot die tijd blijft het een 
verrassing.

Wel kan alvast een tipje van de sluier worden opgelicht: het gaat om een 
geschenk met een gouden randje, dat een goed beeld geeft van één van de 
laatste markiezen van Bergen op Zoom. Van deze markiezen, leden van de 
vorstelijk-hertogelijke familie Pfalz-Sulzbach, is in Bergen op Zoom weinig 
bewaard gebleven. Deze familie woonde in Duitsland en de markiezen lieten 
zich niet in Bergen op Zoom zien. In de laatste decennia van de 18e eeuw was 
het Markiezenhof voornamelijk een administratief gebouwen had de functie 
van vorstelijk verblijf al verloren.

Cadeau met ‘n gouden randje
Het famliewapen van Pfalz-Sulzbach in het Zeughaus te Mannheim.
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Het Cultuurbedrijf 
biedt kansen!
Het Markiezenhof gaat samen met Stadsschouwburg De Maagd, het 
CKB en de Gevangenoort deel uit maken van het nieuwe Cultuurbedrijf. 
Dit Cultuurbedrijf is een samenvoeging van de diverse  instellingen die 
onder het gemeentelijk beheer vallen. Daarmee is het organisatorisch 
mogelijk om slagvaardiger en efficienter te kunnen opereren. 

 Eén en ander vloeit voort uit de Cultuurvisie die de gemeente in 2013 
heeft vastgesteld. Voor Het Markiezenhof betekent dit een ontvlechting 
van de museale en archieffunctie. Het archiefgedeelte wordt losgekoppeld 
en ondergebracht in de nieuwe regionale archiefdienst. Deze dienst wordt 
gehuisvest in de voormalige Jeugdbiibliotheek (‘Het Koetshuis’) dat nu 
tijdelijk dienst doet als expositiezaal.

Op de Vriendenavond van dinsdag 6 oktober wordt uitvoerig stilgestaan 
bij deze nieuwe ontwikkelingen. Wethouder Arjan van der Weegen geeft 
uitleg over de ‘drie pijlers’ waarop het Bergse cultuurbeleid steunt: historie, 
innovatie en talent. 

Gemeentelijk Cultuurbedrijf

Cees Meijer
Regionale Archiefdienst 

Wim Reijnders

De WiSSelinG Van De WaCHT

Per 1 juli heeft een wisseling 
van de wacht plaatsgehad bij 
het museum. Museumdirec-
teur Wim Reijnders is vertrok-
ken en is nu ‘kwartiermaker’ 
voor de regionale archief-
dienst. Deze dienst gaat in 
2016 van start en hierin zijn 
alle regionale archieven van 
de West-Brabantse gemeen-
ten ondergebracht. 

Hij is opgevolgd door Cees 
Meijer, directeur van CKB/De 
Maagd. Meijer gaat tevens 
het nieuwe Cultuurbedrijf 
aansturen.

Dinsdag 6 oktober
Vriendenavond
Dinsdag 6 oktober is in de Hofzaal de jaar-
lijkse Vriendenavond. alle Vrienden van het 
Markiezenhof kunnen de avond bijwonen en 
hebben hiervoor per post een uitnodiging 
ontvangen. Bent u nog géén Vriend(in)? 
Meld u dan aan via onze vernieuwde website: 
www.vriendenmarkiezenhof.com

Programma: 
19.30  Ontvangst in de Hofzaal;
20.00  Openingswoord, Frans van Dongen; 
 Inleiding door wethouder Arjan van  
 der Weegen over het Cultuurbedrijf;
 Afscheid van Wim Reijnders en   
 kennismaking met Cees Meijer;
 Uitleg over de nieuwe Juniorprijs;
 Nieuwe aanwinst Vrienden (verrassing!);
22.00 Borrel in het museumcafé;
23.00 Afsluiting.

Het famliewapen van Pfalz-Sulzbach in het Zeughaus te Mannheim.



Gevangenpoort als museale
buitenpost van Het Markiezenhof 

De Lievevrouwenpoort, later Gevangenpoort 
genoemd, is de enige bewaard gebleven mid-
deleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. De 
poort is gebouwd rond 1330 als onderdeel van 
de stenen stadsmuur met omgrachting. De twee 
ronde torens van Gobertanger kalksteen zijn het 
oudst. Het bakstenen deel aan de zijde van de 
Lievevrouwestraat is een aanbouw uit omstreeks 
1497. Aan het einde van de vijftiende eeuw 
verliest de Lievevrouwepoort haar functie als 
toegangspoort en verdedigingswerk. Omdat de 
poort inmiddels al wordt gebruikt als gevangenis 
blijft ze gespaard voor de sloop. Tot 1932 blijft de 
Lievevrouwepoort als gevangenis in gebruik.
Na de restauratie in 2015 komen de verhalen van 
de poort en haar bewoners hier weer tot leven.

De Gevangenpoort wordt onderdeel van 
het museum. Vanaf de heropening tijdens 
‘Kunsten in de Monumenten’ op 12 en 13 
september, maakt de poort deel uit van Het 
Markiezenhof. Weliswaar kent het bouwwerk 
een andere ontstaansgeschiedenis dan het 
Stadspaleis maar dit neemt niet weg dat beide 
bouwwerken zich nu in één museum vereni-
gen. Markiezenhof, Gevangenpoort, CKB en 
De Maagd vormen samen het nieuwe gemeen-
telijk Cultuurbedrijf. De entreeprijs voor de Ge-
vangenpoort bedraagt 2,50 euro per persoon. 
Vrienden van het Markiezenhof moeten deze 
prijs ook betalen; vooralsnog hebben Vrien-
den geen gratis toegang met de Jaarpas, zoals 
dat wél bij het Stadspaleis wel het geval is. aan 
speciale activiteiten, zoals rondleidingen of 
het escapespel, zijn bovendien extra kosten 
verbonden.
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Rondleidingen SBM 
Porto Patens Esto’ kraste een gevangene in één van de houten 
muren van de Gevangenpoort; ‘Poort wees toch open voor mij’. 
Ongetwijfeld wilde hij naar buiten. Weg uit die beklemmende 
gijzelkamer. Nu wil je juist bij de Gevangenpoort naar binnen, 
want deze imposante middeleeuwse stadspoort is de afgelo-
pen maanden grondig gerestaureerd en heringericht. 
Tijdens het weekend van Kunsten in de Monumenten wordt 
het bouwerk weer geopend. Bewonder de vele schietgaten 
voor de kruisbogen, sta even stil op het laatst bewaarde stukje 
stadsmuur en beleef de gevangenisverhalen. Heeft hier echt 
een heks opgesloten gezeten? En hoe zit het nu met het 
gerucht over die koning? De gidsen van Stichting Bezichtiging 
Monumenten (SBM) vertellen graag meer hierover. 
Porto Patens Esto… Open die poort!

 
escaperoom
Voor een unieke totaalervaring kan vanaf 12 september ook 
het verrassende escapespel gespeeld worden in een van de 
torenkamers, gebaseerd op historische verhalen van de poort. 
Het spel is vooraf te boeken via www.gevangenpoortboz.nl
 
Kunsten in de Monumenten 
De Brabantse Wal gemeenten organiseren de landelijke Open 
Monumentendagen onder de noemer ‘Kunsten in de Monu-
menten’; een festival vol historie, hedendaagse kunst en cul-
tuur. Diverse monumenten openen in het weekend van 12 en 
13 september hun deuren voor publiek. Tegen de historische 
achtergrond vinden er in deze monumenten allerlei activitei-
ten plaats. Erfgoed, muziek, theater, dans en kunst komen hier 
samen. Voor informatie: www.kunstenindemonumenten.nl

Tekst: Kunsten in de Monumenten/Het 
Markiezenhof/SBM
Foto’s: Het Markiezenhof

inFoRMaTie
Bezoekadres:
Lievevrouwestaat (ongenummerd)
4611 JJ Bergen op Zoom

openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag,
11.00 - 15.00 uur* (voorbehoud)

Rondleidingen:
www.sbm-boz.nl

Boeken escape-spel:
www.gevangenpoortboz.nl

Tijdens Kunsten in de Monumenten 
(zaterdag 12 en zondag 13 sep-
tember) wordt de Gevangenpoort 
heropend en is dit weekeinde  voor 
iedereen gratis te bezichtigen!
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Expositie vanaf 1 oktober in Het Markiezenhof 

Verhalenkamer van de Weervisserij

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 attaché Christophe 
Hourtolou. De avond werd verder aangevuld met lezingen 
van David Ross en olaf  van nimwegen. De muzikale om-
lijsting werd verzorgd door Karel Smagge (klavecimbel) en 
ivo Stuijvenberg (piano). na afloop van de Vriendenavond 
zijn de kaarten opgesteld in de Maquettezaal waar ze nog 
tot en met 24 februari te bezichtigen zijn.
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in het Markiezenhof is vanaf 1 oktober een tentoonstelling 
over de Weervisserij. Zo’n vijftien kunstenaars en fotogra-
fen van de Brabantse Wal, hebben zich laten inspireren 
door de weervisserij. De kunstenaars zijn aanboord ge-
stapt om de verhalen in een eigen kunstvorm om te zetten. 
Verhalen, kunstwerken en foto’s zijn te bewonderen in de 
tuinzalen van het museum. De maand oktober is tevens de 
Maand van de Geschiedenis met als thema tussen ‘Droom 
& Daad’, de benedenverdieping van het Markiezenhof is 
dan gratis toegankelijk.
 
De weervisserij is een unieke visserijmethode die al ruim 350 
jaar onlosmakelijk is verbonden met de Brabantse Wal. De na-
tuurvriendelijke manier van vissen spreekt iedereen die ermee 
in aanraking komt tot de verbeelding: de puurheid, de klein-
schaligheid, de strijd tegen de elementen, de arbeidsintensivi-
teit, de onzekerheid van de vangst en de fotogeniekheid.
De vier belangrijkste vissoorten van de weervisserij zijn de 

ansjovis, de geep, de panharing en de makreel. De ansjovis is 
in trek als streekproduct bij de Bergenaren en andere inwo-
ners van de Brabantse Wal. De ansjovis vormt samen met de 
asperge en aardbei het streekproducten trio van de drie A’s.

Drie weervisserijen
De weervisserij kent nu drie visserijen, bevist door de Berge 
vissersfamilie C.J. van Dort. Het waren er 50 jaar geleden nog 
meer dan 25. Er leven nog enkele weervissers van weleer zoals 
ook diverse nazaten van weervissers. Omdat het beroep van 
weervisser arbeidsintensief is, hebben tal van inwoners van de 
Brabantse Wal in het verleden meegewerkt in de weervisserij.
De Stichting Behoud Weervisserij zet volop in op het behoud 
van de tradities van de weervisserij. Zij richt zich op instand-
houding van de visserijmethode, aantrekken van erfgenamen 
voor de visvangst en het vertellen van het verhaal van de 
weervisserij, en de weervisserij naar de inwoners van de Bra-
bantse Wal te brengen en andersom.

De methode van de Verhalenkamer wordt gebruikt om de verhalen van, 
over en uit de weervisserij verteld te krijgen, vast te leggen en aan een 

breed publiek nu en in de toekomst over te dragen. Gezien het beeldende 
verleden en heden van de weervisserij zijn er vele verhalen te ontdekken en 

te vertellen.

Foto: Het Markiezenhof



7

Goudsbloemen verbeelden het gilde van de edelsmeden. 
Varens en klimop groeien vanuit de naden van een broek 
omhoog. een molensteenkraag van groene bladeren ver-
telt over het gilde van de bakkers. laurierbladeren, orchi-
deeën, hop: ze vormen samen met katoen, zijde en jute ‘le 
Jardin de Couture’. een modepresentatie in de Franse Tuin 
van Het Markiezenhof die het monumentale verleden van 
Bergen op Zoom letterlijk tot bloei laat komen!

Bloemkunstenaar Ben Clevers en ontwerper Ward Warmoes-
kerken verweven bloemen en kostuums tot een eenheid. Zo 
vormen zij sculpturen die de rijkdom van de ambachtsgilden 
van de stad weerspiegelen. In een wervelend modetheater 
nemen zij je mee naar een sprankelende bloementuin, die het 

verleden doet herleven en een open blik richt op de toekomst.

openingsceremonie
‘Le Jardin de Couture’ is tevens de officiële openingsceremonie 
van de Landelijke Monumentendag 2015 en Kunsten in de Mo-
numenten, op donderdag 10 september.

Voorstellingen: zaterdag 12 en zondag 13 september. Aanvang 
beide dagen om 14.30 uur en 16.00 uur. Toegang tot de Franse 
Tuin via de achterplaats van Het Markiezenhof. Let op! Toegang 
alléén met entreekaarten; deze zijn kostenloos verkrijgbaar bij de 
VVV aan de Kortemeestraat 19. Wees er snel bij, want op=op!

Voor meer informatie: www.wardwarmoeskerken.nl

Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Franse Tuin 

Le Jardin de Couture
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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: 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!

Vernieuwde website Vrienden
De website van de Vrienden van het Markiezenhof is vernieuwd! Kijk op: 
www.vriendenmarkiezenhof.nl of www.vriendenmarkiezenhof.com

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

Oktober maand van 
de Geschiedenis
In de maand oktober organiseren vele musea, 
archieven, bibliotheken en overige culturele 
instellingen boeiende activiteiten voor jong en 
oud door heel Nederland rondom het thema 
Droom & Daad. Ook Het Markiezenhof doet 
mee: in oktober zijn bovendien de museum-
zalen op de benedenverdieping de gehele 
maand gratis toegankelijk!
 
activiteiten
1 oktober - 18 november: Tentoonstelling 
Weervisserij. 
1 oktober: Lezing Geschiedkundige kring over 
de Raad van Beroerte (datum voorbehoud).
11 oktober: Ridder & Prinsessendag met work-
shop zwaardvechten, jonkvrouwhoeden en 
schilden maken, schminken, cakejes versieren. 
17 oktober - 1 november: Rabo Museumkids-
Week speurtocht Paleismasjien; Even terug in 
de tijd van de markiezen en markiezinnen.
24 oktober: Suske en Wiske en striptekenen in 
De Maagd.
31 oktober: Halloween schilderen met eetbare 
materialen voor kinderen in samenwerking met 
Romano Groffen.
31 oktober: Nacht van de Geschiedenis: Huis 
aan de Schelde verbeeldt ‘De Stille Ronde van 
Bergen op Zoom’ (19.00 -22.30 uur). ’s Avonds 
zal er een ‘Duivelsroute’ worden uitgezet door 
de verschillende ruimtes in en om het gebouw 
van Het Markiezenhof. Tijdens deze route wordt 
het verhaal vertelt van de plaatsmajoor van 
Bergen op Zoom, bijgenaamd De Duivel (De 
Stille Ronde van Bergen op Zoom, Josef Cohen 
1918)
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