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Jaargang 2 Februari 2021 - Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof te Bergen op Zoom

Beste vrienden van het Markiezenhof
Inmiddels is het al weer een jaar geleden dat de eerste berichten
van Covid-19 ons bereikten. Reeds langere tijd zijn de poorten van
het Markiezenhof gesloten en als gevolg van de lockdown en de
avondklok zijn we meer dan ooit op onszelf aangewezen.
Maar hoe is dat voor het Markiezenhof en de mensen die daar
werkzaam zijn? In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het hen vergaat en hoe zij hun dagelijkse activiteiten hebben ingericht. Maar
eerst beginnen we met de beleving van een gesloten Markiezenhof door een zeer speciale bewoner…
Helène van Oorschot – Voorzitter Bestuur Vrienden van het Markiezenhof

Leegte & stilte
Wat een leegte, wat een stilte. Zo stil en leeg heb ik het hier in de stad de
afgelopen eeuwen zelden gezien. Ja, een gespannen stilte, een stilte voor
de storm, die herken ik maar al te goed. Ik hoef maar terug te denken
aan de inval van de Spanjaarden in de 17e eeuw en aan het dagenlange
beleg door de Fransen ruim een eeuw later en de beelden van lege
straten en pleinen flitsen door mijn hoofd. Hoeveel mensen sloten zich
destijds niet binnenshuis op? Om zich wat veiliger te voelen…
Maar dit is een andere leegte, een andere stilte. Het voelt een beetje
als een winterse ochtend, zo rond het krieken van de dag. Als de lucht
gevuld is met ijle kou en het vuur van de zon zich nog maar net laat zien
boven de einder. Als de aarde in diepe slaap verzonken lijkt en het water nauwelijks schijnt te stromen. Dan is er slechts een enkele fietser op
straat, een verloren wandelaar die het plein hier beneden oversteekt en
aarzelend omhoog tuurt om mij in het licht van de ochtendzon te vereeuwigen. Verder houdt de stad de deuren dan gesloten, de luiken nog even
dicht. Verlangend naar meer warmte, gezelligheid en licht. Later op de
dag.
Nu tuur ik aarzelend naar beneden. Hoe lang nog duurt deze winterse
ochtend voort? Hij lijkt al maanden te duren. En iedereen verlangt naar meer warmte, gezelligheid en licht. Later in het jaar.
De deuren die nu gesloten zijn, de luiken die nog dicht zijn,
die zullen weer geopend worden. Want al eeuwenlang
deint deze stad mee op de golven van de geschiedenis.
En ook in eerdere eeuwen is de stilte doorbroken en de
leegte weer gevuld! Ik heb er alle vertrouwen in!

de Zeeridder

Medewerkers van het Markiezenhof aan het woord over hun lockdown ervaring

Open de poort!!!
Door: Sander de Groot - coördinator servicemedewerkers.

Sander de Groot.

Als coördinator servicemedewerkers ben ik verantwoordelijk voor het
openen en sluiten van het museum. In deze periode ben ik vooral van het
sluiten van het museum. Als gevolg van de aangescherpte maatregelen
betekende dat drie keer sluiten van het museum om de volgende dag niet
meer te openen. Dat was op vrijdag 13 maart, al weer bijna een jaar geleden, 4 november en 14 december jl.. En dan ziet het Markiezenhof voor
mij en directe collega’s er heel anders uit. Lege gangen, stille pleinen en
wat rest zijn achterstallige werkzaamheden. Net als in maart het magazijn
opruimen en diverse conciërge taken, de administratie bijwerken, procedures nakijken en de berichtgeving volgen.
Ik werk ook een aantal uurtjes vanuit huis. Dat combineer ik dan met de
thuisschool van jongste dochter. Groep 8, dat betekent vooral grammatica,
topo en hoofdrekenen. Mijn kennis is weer helemaal bij.
Er blijft nu ook wel tijd over om de natuur van Bergen op Zoom te ontdekken. Onderstaande ondergaande zon is genomen op de Col du Kragge.
Daar krijg ik een Ardennen gevoel.
Al met al is het een bijzonder museumjaar. Helaas is de tentoonstelling
Koele Wateren maar amper te zien geweest voor de bezoeker. Wat een
gemis, voor de museumbezoeker maar ook voor ons, de vrijwilligers en
iedereen die er zo hard aan gewerkt heeft. Hopelijk keren de kansen en
mag het museum weer alles laten zien. Denk hierbij ook aan de nieuwe
inrichting.
Tot snel, hartelijke groet,
Sander

Dagritme
Uitzicht op de Franse Tuin.

Door: Etiënne Homs – Marketing & Communicatie
Tijdens deze lockdown zijn de locaties van het Cultuurbedrijf helaas gesloten, dus ook het Markiezenhof waar ik voornamelijk werkzaam ben.
Gelukkig is er genoeg te doen achter de schermen, waardoor ik me niet
verveel. Ik moet eerlijk bekennen dat het thuiswerken me best zwaar valt
na verloop van tijd.

Om niet in de ‘bekende’ lockdown-sleur te raken, houd ik mijn structuur
aan. Dus dezelfde dag- en weekindeling als voor de lockdown: op tijd
opstaan, op tijd naar bed gaan en op dezelfde tijdstippen eten. Ook sport
en beweeg ik graag. Dus voor, tijdens (thuiswerken maakt mijn dagindeling wel makkelijker) of na het werk, ga ik graag naar buiten om te hardlopen of wandel ik een stukje. Dit helpt mij om mijn hoofd leeg te maken,
te ontspannen en ik krijg er positieve energie van! Bij slecht weer doe ik
oefeningen thuis. De lockdown is zwaar, maar door mijn structuur aan te
houden blijf ik scherp en optimistisch!
Hartelijke groet,
Etiënne

Marie-Ann van Arenberg
“Dagelijkse oefeningen waar ik
postieve energie van krijg”,
Etiënne Homs.

Door: Claartje Rijkers – Projectleider Markiezenhof
Ik ben Claartje Rijkers en werk al 25 jaar bij de gemeente Bergen op Zoom,
de laatste jaren bij het mooie diverse Cultuurbedrijf. In dienst gekomen
als dans- en theaterdocent 25 jaar geleden en doorgegroeid naar projectleider. In deze functie houd ik me nu bezig met de herpositionering van
museum het Markiezenhof, dat is doorgegroeid naar het Geheimen Paleis.
Ik voel me nog altijd bevoorrecht om bij dit mooie bedrijf te werken en op
deze gave plek. Het middeleeuwse stadspaleis staat als een icoon in de
binnenstad van Bergen op Zoom met de Zeeridder boven op de toren. Hij
ziet, zag en deelt alle verhalen van Bergen op Zoom en de wijde omtrek.
Hij zorgt voor verbinding
met de stad en de Brabantse Wal. Laat niet verloren
gaan wat het waard is om
bij ons te dragen. Ik hoop
dat hij dit nog lang mag
doen. Tijden zoals we ze
nu meemaken zijn op zijn
zachtst gezegd bijzonder…

In de stijlkamers worden bezoekers meegenomen in het verhaal van de jonge
Markiezin Marie Anne van Arenberg.

Gelukkig brengen ze ook
weer nieuwe kansen met
zich mee en maken we
samen nieuwe verhalen.
Tijdens de lockdown is
het museum gesloten net
nadat we grotendeels klaar
waren met de herinrichting
van het Geheimenpaleis

en de mooie expositie Koele Wateren, waar onze eigen stukken en die van
het Rijksmuseum elkaar ontmoeten. Dit is niet te bevatten en moeten we
net zoals iedereen aanvaarden om te doen wat er nodig is om samen in
betere tijden te komen.

Claartje Rijkers: “Deze #dailydetail, de sleutels van het Hof
mogen nog altijd met me
mee en zijn de stille getuigen van het werk dat zich
achter en voor de schermen
afspeelt.”

Toch gaan we met volle kracht vooruit. In de Stijlkamers zijn we bezig om
het verhaal van Marie-Ann van Arenberg toe te voegen aan deze mooie
ruimten, zodat ze met recht een experience genoemd kunnen worden. Dit
is een bijzonder project met veel uitdagingen. Deze ruimten zijn namelijk
museaal, wat betekent dat we er niets aan mogen versleutelen en alles
wat toegevoegd wordt in stijl moet zijn met deze ruimtes. De uitdaging is
dan ook om het zo maken dat het ook zonder schade weer verwijderd kan
worden. Deze periode zorgt er dan ook voor dat Jesse van Tetterode (mijn
partner in crime) en ik in een leeg Markiezenhof in alle rust de puntjes
op de I kunnen zetten. Het maakt dat als we dadelijk open gaan we iets
moois en heel bijzonders hebben te laten zien. Een hele nieuwe manier
om de verhalen van ons verleden zichtbaar te maken, te beleven en te
delen. Daarnaast heeft de eindexamen groep van BUAS (Universiteit van
Breda) minor Storytelling & Experience een onderzoek uit gevoerd naar de
beleving en visitor journey ‘Publiek Geheim Geheim Publiek’ in het Geheimen Paleis. De uitkomsten en aanbevelingen die uit dit onderzoek naar
voren zijn gekomen kunnen we mooi verwerken voordat we weer open
gaan. Een mooie uitdaging om ons in deze tijd op te focussen.
Vanaf april 2020 tijdens de eerste lockdown ben ik begonnen met #dailydetails op Instagram. Ik denk dat we juist in deze tijd ruimte kunnen
maken om dicht bij jezelf te blijven en het kleine te waarderen. Te kijken
naar de details in ons leven die de moeite waard zijn om te zien.
Het is wonderbaarlijk wat voor schoonheid er in kleine dingen zit. Als beeldend ingesteld mens verwonderen de details van mijn leven me elke dag
weer. Daar word ik blij van, het laat me het kleine waarderen en maakt het
bijzonder. Hopelijk inspireer ik hier meer mensen mee.
Vandaar deze #dailydetail, de sleutels van het Hof mogen nog altijd met
me mee en zijn de stille getuigen van het werk dat zich achter en voor de
schermen afspeelt.
Ik hoop iedereen in betere tijden te mogen ontmoeten in het Geheimen
Paleis, zodat we samen kunnen genieten van al het moois, dat er te zien is
en nog gaat komen.
Blijf gezond.
Groet,
Claartje
Over de nieuwe ‘experience’ in de Stijlkamers lees je meer in onze
volgende nieuwsbief. Houd voor de meest actuele informatie rondom de openstelling van het museum de website in de gaten www.
markiezenhof.nl

