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Heeft u e-mail?
Laat het ons weten!
Bent u Vriend(in) van Het Markiezenhof? Dan hebben we óók uw e-mailadres
nodig. Daarmee kunnen we u snel informeren en op de hoogte houden van
actuele ontwikkelingen. Stuur daarom uw e-mailgegevens naar ons secretariaat:
vriendenmarkiezenhof@gmail.com

Word nú donateur...
STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van
Noord-West-Europa en word Vriend van het Markiezenhof!.
Al vanaf 25 euro per jaar p.p. bent u Vriend(in).
Bestuur: Hèlene van Oorschot-van de Watering (voorzitter), Marie-José
Bakker-van Gils (secretaris), Berry Mulder (penningmeester), Marlies van Lier,
Eric Elich, Ward Warmoeskerken, Bert van der Stoel, Han Verbeem.
Donaties en bijdragen (IBAN): NL65 INGB 0003450498
Corrspondentie: Steenbergsestraat 6, 4611 TE Bergen op Zoom
E: vriendenmarkiezenhof@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,
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom. T: 0164-277077

Ludolf Bakhuysen, Het IJ voor Amsterdam met het fregat De Ploeg, 1673

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.

Zomer 2020

We zijn weer open!
Beste Vriend(inn)en,
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Sinds 1 juni is het weer
toegestaan een museum te
bezoeken. Dat geldt ook voor
‘ons’ Markiezenhof. In deze
Blikopener kunt u lezen hoe
het management van het
Markiezenhof omgaat met
de RIVM-maatregelen. Het
team van het Markiezenhof heeft niet stil heeft
gezeten. De veranderingen en verbouwingen zijn
gewoon doorgegaan en dat geldt ook voor de
voorbereidingen van de tentoonstelling ‘Koele
wateren’. Tijdens de quarantaineperiode is veel
werk verzet. We hebben ook gemerkt hoe we
digitaal contact met elkaar kunnen houden. Ook
het bestuur heeft een aantal malen digitaal vergaderd. We zien dat steeds meer mensen gebruik
maken van deze mogelijkheden. Als bestuur zouden we graag digitaal nieuws met u delen of u attenderen op interessante weetjes in het museum.
Om dat te kunnen realiseren, hebben we van een
ieder het e-mailadres nodig. Indien onze secretaris
dit nog niet van u heeft ontvangen, verzoek ik u
om uw e-mailadres(sen) aan ons door te geven
door een mail te sturen aan:
secretariaat.vriendenvhmhof@gmail.com.
En wederom breekt er een spannende periode aan
voor cultureel Bergen op Zoom. U heeft kunnen lezen over de bezuinigingsplannen van de gemeente. Deze zijn weliswaar op hoofdlijnen maar zeer
waarschijnlijk zal ook het Markiezenhof hier niet
aan ontkomen. Zodra er meer bekend is, zullen we
u daarover informeren. Maar het in stand houden
van het Markiezenhof als gebouw en als museum
heeft komende periode uw steun nodig. Breng
daarom een bezoek aan het Markiezenhof; neem
gasten mee om kennis te maken met het gebouw
en het museum, drink aansluitend een kop koffie
in de Franse tuin, of neem met uw (klein)kinderen deel aan een speurtocht door het museum.
Kortom, laat merken door uw bezoek dat het
Markiezenhof van belang is voor u en alle andere
belangstellenden.
Tot binnenkort in het Markiezenhof!
Hèlene van Oorschot
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Het Markiezenhof is open:
wél vooraf reserveren!

D

e museumvereniging heeft op verzoek van het kabinet samen met andere brancheorganisaties in de
gastvrijheidssector een protocol voor de zogeheten ‘intelligente’ heropening van de musea opgesteld dat
aansluit op ‘de anderhalvemetersamenleving’. Dat protocol is
vertaald naar de situatie van het Markiezenhof.
Speerpunten van het protocol:
•
Anderhalve meter afstand tussen personen of gezelschappen.
•
10 m2 netto vloeroppervlakte beschikbaar per persoon of gezelschap, Dit betekent een maximum aantal
personen voor het museum.
•
Reservering verplicht.
•
Bij klachten thuisblijven.

‘Anderhalve
meter geldt
óók voor het
museum.’

In de praktijk betekent dat bezoekers, dus ook vrienden
van het Markiezenhof, via de website een kaartje dienen te
reserveren. De Vrienden reserveren dan een gratis kaartje.
Met de reservering en op vertoon van de Vriendenpas kan
men dan het museum bezoeken. 
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Museum weer te bereiken
via de Grote Binnenplaats
‘De begane
grond
blijft gratis
toegankelijk.’

D

e ingang van het museum en de begane grond
bevindt zich sinds de heroening weer de Grote
Binnenplaats en is losgekoppeld van de VVV en de
Cultuurbalie. De begane grond blijft gratis toegankelijk.
Mensen dienen zich echter wel bij de receptie te melden
en corona-klachtenvrij te zijn.
Looproute
Het museum heeft voor de bezoekers een looptroute uitgestippeld waarbij de bezoekers elkaar niet te veel kruisen.
Museumdirecteur Cees Meijer legt uit: “Dat is in ons gebouw niet overal mogelijk maar als men rechts aanhoudt
en bezoekers rekening met elkaar houden zal het bezoek
goed verlopen.” De route is met bordjes aangegeven en
er is voor gekozen om een extra suppoost in te zetten
om mensen de goede kant op te wijzen. “Om het karakter
van het gebouw en museum te behouden hebben we de
vloeren niet vol geplakt met strepen en stippen. Wel hier
en daar een scheiding van links en rechts, bijvoorbeeld in
enkele gangen.”
De medewerkers zullen er volgens directeur Meijer ook op
toe zien dat de aangepaste huisregels worden nageleefd.
Op de website wordt informatie gegeven over de nieuwe
huisregels en bij de ingang staan ze nog eens vermeld. Ook
de receptionisten en suppoosten hebben na de wekenlange sluiting weer veel zin om aan de slag te gaan, merkt de
directeur op. Maar: “Vanzelfsprekend blijven zij ook op gepaste afstand van de bezoeker”, benadrukt hij.
Bezoeken met Vriendenpas
Bezoekers met een Vriendenpas worden bij de kassa apart
geregistreerd. De afgelopen jaren zijn de volgende bezoekersaantallen geregistreerd: 162 in 2019, 101 in 2018 en
226 in 2017. Vanwege de coronacrisis hebben dit jaar nog
nauwelijks Vrienden het museum bezocht, het aantal staat
nog op 8. 
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Rituele depots: van
afval tot erfgoed

W

oensdag 27 november 2019 was de de jaarlijkse
Vriendenavond, in een goed gevulde Hofzaal.
Iedereen kon genieten van een geweldige
lezing van Dr. Gerard Rooijakkers over het thema ‘Rituele
depots’.

Een foto-impressie van
een bijzonderw Vriendenavond! Met muziek, mooie
woorden van de voorzitter
van het bestuur (Helene
van Oorschot), van de
directeur van het Markiezenhof (Cees Meijer) en...
met een geweldige lezing
van dr. Gerard Rooijakkers.
(Foto: Vrienden van het
Markiezenhof)

Tijdens zijn betoog stond Rooiakkers stil bij de culturele
praktijk rond herinneren en vergeten, bewaren en
weggooien. Dat betreft niet alleen handelingen uit ieders
persoonlijke dagelijkse leven, maar ook de werkwijzen
van instellingen die zich professioneel toeleggen op
behoud van erfgoed. Zullen wij over duizend jaar
herinnerd worden aan de hand van zaken die we als
erfgoed zorgvuldig bewaren en willen doorgeven? Een
ongelooflijk boeiend verhaal maar nóg boeiender verteld
met aanstekelijk enthousiasme en humor. Kortom, een
mooie avond met de Vrienden in het Markiezenhof. 
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V

ier eeuwen kunst met water in de hoofdrol als
vriend én vijand. Daarnaast wordt in de tentoonstelling een link gelegd met de toekomst. Wat gebeurt er als de zeespiegel 6 meter stijgt en hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit?
Water als vriend en vijand
Van de vier elementen – aarde, water, lucht, en vuur – is
het element water het meest kenmerkend voor Nederland.
Nederland ligt in de laagste delta ter wereld. De grote rivieren, de ligging aan zee en 18.000 km dijken die het water
moeten keren bepalen het Nederlandse landschap. Water
is zowel vriend als vijand. De Nederlanders verdienen er
hun brood mee. Ze hebben er oorlogen op uitgevochten,
maar moeten zich er ook tegen beschermen. Schilders hebben het water door de eeuwen heen op vele manieren vastgelegd. Oneindig is ook het aantal Nederlandse gezegdes
en spreekwoorden dat met water en scheepvaart samenhangt.

Aert van der Neer, Riviergezicht bij winter, ca. 1655

De Koele Wateren: opnieuw
topstukken uit Rijksmuseum

Verborgen parels
De collectiebeheerders van de vijf musea hebben voor
Koele Wateren in de collectie van het Rijksmuseum gezocht naar verborgen parels waar het water letterlijk vanaf
druipt. Zo zijn relatief onbekende werken te zien van bekende schilders als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael,
Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en Isaac Israëls. De geselecteerde werken dateren uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

‘Na Lage
Landen nu de
tweede expo
van verborgen
parels.’

Salomon van Ruysdael,
Riviergezicht bij Deventer,
1645

Van 8 november 2020 tot en met 7 maart
2021 is de tentoonstelling Koele Wateren
te zien in het Markiezenhof. De tentoonstelling omvat een selectie van veertig
schilderijen uit het Rijksmuseum, aangevuld met werken uit de eigen collectie.
Het Rijksmuseum en vijf stadsmusea in
Nederland zijn een samenwerking voor
acht jaar aangegaan voor een ambitieuze
reeks reizende tentoonstellingen. De vier
elementen aarde, water, lucht en vuur
staan hierin centraal en zijn door vertaald
naar de tentoonstellingsreeks Lage Landen (2018), Koele Wateren (2020), Hoge
Luchten (2022) en Hete Vuren (2024).

6

7

D

e samenwerkende musea kijken bij Koele Wateren
niet alleen achteruit, maar ook vooruit. Zij hebben LOLA Landscape Architects uit Rotterdam
gevraagd wat een zeespiegelstijging van 6 meter voor gevolgen kan hebben. Het resultaat is een heel nieuwe kaart
van Nederland, waarbij West-Nederland grotendeels onder
water staat. Dit betekent dat Nederland moet omdenken.
Ook de vijf steden waarin de organiserende musea van liggen. Metropolisfilm uit Utrecht visualiseerde voor elke stad
de kansen en bedreigingen.

‘Een vol
programma
met tal
van nevenactiviteiten.’

Nevenactiviteiten
Het Markiezenhof komt ook ditmaal een met een vol programma van nevenactiviteiten rondom de reizende tentoonstelling. Zo worden er speciale rondleidingen georganiseerd (Samen kijken = Meer zien) en komen er lezingen
en workshops. Houd voor het actuele nevenprogramma de
website in de gaten.
M5
In de stichting De Vijf Samenwerkende Musea in Nederland
(M5) werken het Westfries Museum in Hoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, Museum Gouda en het Stedelijk Museum Zutphen samen. 
Wijnand Nuijen, Vissersschepen op het strand met vissers en vrouwen die de vangst sorteren.

De omlijsting van de expo

Hendrik Willem Mesdag, Scheveningse bommen voor anker.
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De tentoonstelling Koele Wateren wordt, net als bij Lage
Landen in 2018, ook dit keer
vergezeld van een publicatie.
Voor deze expositie schreef
professor dr. James Kennedy
(hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht) het
essay over water en de Nederlandse identiteit. Vanzelfsprekend zijn in de publicatie
alle getoonde werken te zien,
waarvan vele met prachtige
gedichten.

•

Voor meer informatie over Koele Wateren, de tentoonstellingsreeks en het programma van elk museum is
een aparte website: www.schattenuithetrijks.nl
Ook tijdens de
tentoonstelling Koele
Wateren hebben
we weer iets extra’s in petto voor
de Vrienden van
het Markiezenhof.
Vanwege corona
kunnen we daar nu
niet op vooruitlopen,
maar... houd onze
Facebook-pagina in
de gaten!

Blijf ons volgen op Facebook

facebook.com/vriendenvanhetmarkiezenhof

Willem Roelofs, In ’t Gein bij Abcoude.
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O

p 8 november zal de eerste fase
van de herinrichting van de museumzalen gereed zijn. Deze fase
betreft een aantal zalen op de eerste verdieping: de Blauwe Zaal, de Geheimengalerij en de Stijlkamers.
Blauwe Zaal
De Blauwe Zaal wordt straks de hoofdzaal
van het museum, het vertrekstation voor
de verhalen van het Markiezenhof. De Zeeridder neemt de bezoekers mee in de wereld van de geheimen. Zeven historische
karakters vertellen over hun geheimen. De
maquette van de vesting Bergen op Zoom
wordt rechtop gezet en vormt een indrukwekkend achtergronddecor.

Beeldmateriaal: Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

Het museum in een nieuw jasje
Het museum ontwikkelt zich tot
een waar Geheimenpaleis waar
voor jong én oud allerlei boeiende geschiedenissen en verhalen
te ontdekken zijn. Daarom krijgt
de museuminrichting een nieuw
aanzien en worden de zalen op
een andere manier ingedeeld.
Op deze en de volgende pagina’s
ziet u sfeerimpressies van de
nieuwe opstelling: zoals de vernieuwde Blauwe Zaal (illustratie
boven) en de Geheimengalerij en
Stijlkamers (foto’s). Met nieuwe
technieken en aansprekende
vormgeving wordt het ontdekken een ware belevenis!
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Maquette gerestaureerd
Inmiddels is deze maquette door de kermisvrijwilligers van het museum onder
begeleiding gerestaureerd. Alle teksten en
tekeningen zijn klaar. Acteurs zijn bezig de
teksten in te spreken. De museumbouwers
zullen in september de imposante installatie gaan opbouwen, waar zij maanden aan
gewerkt hebben.
Geheimengalerij.
Deze galerij gaat over de mens en zijn geheimen. Welke keuze maak je als je een geheim hebt. Bewaren, delen of vernietigen?
Het vertrekpunt vormt een ‘stripverhaal’
rondom het oudste, nog complete brilletje
ter wereld. Welke dilemma’s speelden mogelijk bij de kanunnik, toen hij zijn bril in
een beerput verloor?
Foto-expostities
In de Geheimengalerij komen ook wisselende foto-exposities over mensen en hun
geheimen. Vooruitlopend op de opening
starten we in oktober al met een expositie

De wisseling
van de wacht
‘Stripverhaal
over de
oudste bril
ter wereld.’

over mensen die een hartaanval hebben overleefd. Het zijn
aangrijpende verhalen en foto’s.
Stijlkamers
De stijlkamers in de Franse Vleugel blijven qua inrichting
nagenoeg hetzelfde. De museummedewerkers proberen de inrichting zelfs wat aan te vullen, en de gordijnen
worden gerestaureerd. De holografische voorstelling met
het levensverhaal van Jacqueline van Croij zal echter verdwijnen. Vertellingen zoals deze kunnen straks op een hele
andere manier beleefd worden. Door middel muziek, dans,
storytelling en schimmenspel komt een verhaal tot leven.
Je zult het als bezoeker wel zélf moeten ontdekken! 
•

markiezenhof.nl/ontdek-het-paleis/geheimenpaleis

Drie bestuursleden van (bijna)
het eerste uur hebben begin dit
jaar afscheid genomen van het
bestuur: Adrie Verbeem, Elske van
der Hoeden-van Beusekom en Ad
Houtman (op de foto onder, vlnr).
Voor hun jarenlange inzet zijn
ze beloond met de erepenning
van de Vrienden. De drie zijn in
het bestuur opgevolgd door Eric
Elich, Marlies van Lier en Ward
Warmoeskerken.

P E R SO N AL IA

AGE NDA
Hofzaallezingen

Joop Mijsbergen wordt ridder

In oktober zijn twee Hofzaallezingen, die
in maart zijn afgelast vanwege de toen
geldende coronamaatregelen:

Kunstenaar en tekendocent Joop Mijsbergen is tijdens
de jaarlijkse Lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Joop heeft een grote stempel gedrukt op de Bergse kunstwereld in de naoorlogse jaren.
Hij was oprichter van Stichting Etcetera, met een galerie
voor eigentijdse kunstenaars. De expositieruimte was tot
de beëindiging van de Stichting in 1993 gevestigd in het
Markiezenhof. In 2018 was de thema-expositie ‘Homm’age
á Trois’ deels gewijd aan het werk van Joop Mijsbergen. 

De confiscatie van Bergen op Zoom,
1567-1576
Toen markies Jan IV in 1567 op zijn sterfbed lag, stuurde koning Filips II troepen
naar Bergen op Zoom om het Markiezaat in beslag te nemen. Confiscaties
behoorden al eeuwen tot het politieke
arsenaal van een vorst. Opstandige edelen konden ermee worden gedwongen
om zich te verzoenen.
Spreker: Joey Spijkers.
Dinsdag 6 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Kwade tijden en vluchtelingen
in de 16e eeuw
Na de val van Den Briel is het moment
gekomen waarop Anthonie du Marchie
en zijn gezin zich naar Bergen op Zoom
begeven. De stad Mechelen heeft naar
voorbeeld van Den Briel de poorten
geopend voor de protestanten en wordt
in het najaar van 1572 door Alva’s zoon
grondig verwoest.
Spreker: Carine Sarvaas-Wytema.
Dinsdag 13 oktober, 20.00 - 22.00 uur

Kindercollege
Nieuwsgierige kinderen kunnen in het
Markiezenhof terecht voor een nieuwe
MuseumJeugdUniversiteit. De drie colleges gaan over water en geheimen: 15
november, 10 en 17 januari 2021.
Zondag 15 november, 12.00 uur

Juniorprijs afgelast
In verband met de landelijke overheidsmaatregelen heeft het Cultuurbedrijf met pijn in het hart besloten om
de Juniorprijs 2020 te annuleren: “We
leven door dit virus in een roerige tijd
en het raakt ons spijtig genoeg allemaal. “

H

elaas bleek verplaatsing van de
Juniorprijs geen optie. Vanwege
75 jaar Bevrijding was het thema ‘Secrets
of Freedom, Freedom of Secrets’. De
expositie was gepland in de maanden
april en mei, de prijsuitreiking had op 10
juni moeten plaatsvinden. “We snappen
dat jullie veel tijd en energie hebben
gestopt in de werkstukken”, aldus de
organisatoren. “Uiteraard betreuren wij
het ten zeerste dat de tentoonstelling
in de Schatkamers niet door kan gaan.
De deelnemers zijn gevraagd om foto’s
en vlogs van de werkstukken naar het
Cultuurbedrijf te mailen. “We gaan dan
kijken of we hier ter afronding nog iets
moois van kunnen maken.”
De Juniorprijs is een creatieve tweejaarlijkse wedstrijd voor jongeren van 11
tot 19 jaar. De Vriendenstichting heeft
de eerste vijf edities vanaf 2010 georganiseerd. In april 2019 is de organisatie
van de Juniorprijs overgedragen aan het
Cultuurbedrijf. 

Eric Elich onderscheiden
Ook Eric Elich, bestuurslid van de stichting Vrienden van
het Markiezenhof, ontvangt een koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eric is kunstenaar, vormgever, illustrator en daarnaast
actief binnen het verenigingsleven; zo vervulde hij 22 jaar
de rol van Nar tijdens de Bergse Vastenavend. Sinds 2019
maakt hij deel uit van het Vriendenbestuur. Vanwege de
coronamaatregelen was er tijdens de Lintjesregen geen
uitreiking van de medaille; de offiële huldiging zal later dit
jaar plaatsvinden. 

Oud-archivaris Willem
van Ham (83) overleden
Oud-archivaris, historicus en publicist Willem van Ham is begin juni op 83-jarige
leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd
ziek. Van Ham is bekend om tal van historische publicaties. In 1965 trad hij in dienst
bij het toenmalige gemeentearchief, waar
hij tot zijn pensionering bleef werken. Hij
richtte zich onder meer op studies over
het bestuur en de rechtspraak van het
Markiezaat van Bergen op Zoom. Ook was
hij actief bij de Waterschans, de uitgave
van de Geschiedkundige Kring. 

