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Jaargang 3 Januari 2022 - Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof te Bergen op Zoom

Lieve vrienden en vriendinnen van het Markiezenhof
Het jaar 2021 is ten einde. Als ik terugkijk was het een bijzonder jaar waarin
twee items dominant waren: corona en bezuinigingen.
Door corona en de daarbij behorende maatregelen zijn we meerdere malen
belemmerd in het bezoeken van het Markiezenhof.
De tentoonstelling Koele Wateren is zelfs geheel komen te vervallen.
En ook nu zitten we weer in een lockdown, met het gevolg dat het museum
de deuren wederom heeft moeten sluiten.
Gedurende het jaar 2021 kwam daar de besluitvorming van de gemeente
bij: bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat was het besluit. Maar wat
betekent dit? Welke gevolgen heeft dit? Tot op heden zijn deze helaas niet
bekend.
In november hebben we de politiek om duidelijkheid gevraagd; met het
gevolg dat we diverse gesprekken hebben gevoerd en nog steeds voeren
met zowel de mensen van het Markiezenhof als gemeenteraadsleden en
vertegenwoordigers van politieke partijen. Helaas kunnen we daarover
nog weinig concreets melden, maar we hopen u op korte termijn nader te
berichten. De gesprekken met de mensen van het Markiezenhof laten zien
dat zij op een positieve manier willen doorgaan.
In september opende de tentoonstelling Gotscha Lagidse,
het geheim van de smid. En achter de schermen wordt al
volop gewerkt aan de derde tentoonstelling van Schatten
uit het Rijks: Hoge Luchten. Deze wordt in april verwacht
- uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
Daarnaast blijft het Markiezenhof kijken naar nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst van het museum.
Ik hoop dat we elkaar op korte termijn daadwerkelijk
weer live kunnen ontmoeten in ‘ons’ Markiezenhof,
het liefst met goede berichten.
Ik wens u en uw familie de beste wensen voor 2022
een goede gezondheid,
Hélène van Oorschot-van de Watering
Voorzitter Vrienden van Het Markiezenhof

Cees Meijer

“Partir c’est mourir een peu”
Deze zin uit het gedicht ‘Rondel de I’adieu’ van de franse dichter Edmont
Haraucourt speelt de voorbije weken vaak door mijn hoofd. Na 45 jaar
werkzaam te zijn geweest in de wereld van kunst en cultuur zijn er langdurige relaties en vriendschappen opgebouwd.
Met collega’s, organisaties, verenigingen,, stichtingen, vrijwilligers en bezoekers. Heel veel blije gezichten als er weer van een mooie expositie,
voorstelling of educatieve activiteit te genieten viel. Uiteraard waren er ook
geschillen of zaken die wat meer intensieve
aandacht en overleg vroegen. De dynamiek
die bij al die zaken hoort zal ik zeker gaan missen. De periode waarin ik leiding mocht geven
aan museum Het Markiezenhof als onderdeel
van het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom koester ik diep in mijn hart. Geweldige collega’s
die vanuit hun passie en expertise tot het
gaatje (en vaak daarover) gaan om ons museum en de bijbehorende exposities tot een
plek te maken waar men zich kan verwonderen. Het monument op zichzelf is natuurlijk al
een juweel, maar daar mogen werken voelt
wel heel speciaal. In het licht van de geschiedenis bekeken heb ik een nanoseconde voor
deze parel mogen zorgen en ga die nu weer
loslaten en doorgeven. Ik ben ontzettend blij
dat stichting ‘Vrienden van het Markiezenhof’ toeziet op hoe we met dit unieke monument en haar collectie omgaan. Een gedreven
groep mensen die sinds kort weer aangevuld
is met nieuwe enthousiaste bestuursleden.
De overleggen die we met elkaar hebben gehad verliepen zonder uitzondering op een erg
prettige wijze. Al meer dan 50 jaar vormen
zij een onmisbare partner als het gaat om het
verwerven van aanwinsten voor het museum
of om promotie en ondersteuning. Iedereen
die de stichting een warm hart toedraagt en
financieel ondersteunt zorgt er mede voor dat
de aandacht voor het Markiezenhof (terecht)
groot blijft. Een compliment ook aan de vrijwilligers die op elk gewenst moment klaar staan
om belangeloos hun steentje bij te dragen.
De groep die ervoor zorgt dat alle onderdelen
van de kermiscollectie draaien en daarmee de
vele bezoekers onvergetelijke momenten be-

zorgt. De vrijwilligers die op zaal staan bij bijvoorbeeld de exposities met
werken uit het Rijksmuseum en de bezoekersstromen begeleiden. Niet in
de laatste plaats zal ik ook mijn team gaan missen. De voorpret en hoge
verwachtingen die we hadden bij het voorbereiden van activiteiten. Het
met elkaar werken aan weer een uniek project en het fijne gevoel als we
onze bezoekers met tevreden gezichten weer zagen vertrekken. Voor mij
breekt nu een geheel andere tijd aan. Om de gedachten te verzetten ben
ik met echtgenote Lisa naar Toscane afgereisd en heb in Florence het Uffizi en de Galleria dell’ Academia bezocht. Een prachtige collectie, maar
qua dienstverlening en vriendelijkheid gaven we toch allebei de voorkeur
aan onze eigen collega’s van het Markiezenhof. Met de museumjaarkaart
op zak gaan we zeker meer tijd besteden aan het bezoeken van die ontelbare musea in binnen- en buitenland. Dat het Markiezenhof voor altijd
een speciaal plekje in ons hart blijft houden zal u niet verbazen. Ik hoop
u nog vaak te mogen ontmoeten op een vriendenavond of bij een van de
ongetwijfeld prachtige exposities die op stapel staan. Na deze terugblik
op heel veel mooie jaren wil ik graag besluiten met een dichtregel van de
Belgische schrijver en dichter Marc Andries: “Verleden heb je, toekomst
moet je maken”. Dat is precies het plan!
Cees Meijer

De markiezin komt thuis.

Restauratie en onthulling van een
bijzonder portret
Door Bart van Eekelen,
Zo’n 40 jaar geleden is er een bijzondere aankoop gedaan voor het
Markiezenhof. In 1980 is namelijk een schilderij uit een set van drie verworven
waarop de jonge markiezin Henriëtte Francisca is afgebeeld. Het was het
favoriete schilderij van (de recent overleden) Bert van der Stoel. Hij hield
niet alleen van kunst, hij heeft bijvoorbeeld ook in de gemeenteraad het
aankoopbeleid rondom dit portret in de gemeenteraad verdedigd (1982). (Er
was namelijk geen certificaat van echtheid afgegeven, ook al is het portret
gesigneerd en gedateerd door Gerard van Honthorst, spreekt ook uit de stijl
zijn stijl en kennen we een archiefstuk (1649) dat het schilderij vermeldt.)
Nu is er een verglijkbaar portret uit de zelfde serie aan de museumcollectie
toegevoegd.
Om meerdere redenen is deze aanwinst
bijzonder. Voor het Markiezenhof is het een
belangrijk object. Er zijn namelijk niet erg veel
portretten van markiezen en markiezinnen
bekend. Laat staan van een grote meester als
Gerard van Honthorst (1592-1656). Ook is het
bijzonder dat dit portret veel minder op het
andere portret lijkt dan men zou verwachten.
De markiezin Maria Elisabeth II van den
Bergh (1613-1671) had in 1649 namelijk één
opdracht gegeven op drie portretten van haar
dochter Henriëtte Francisca van HohenzollernHechingen (1642-1698) te maken. Normaliter
zou daarvoor één model worden ontworpen
door de schilder en zijn atelier, waarvan twee
kopieën werden gemaakt met hooguit enkele
detailverschillen. Dat is hier niet het geval: de
twee bekende portretten bevatten weliswaar
dezelfde basiselementen (de geportretteerde
in een grijzige jurk met bloemen in de hand,
een tegelvloer, gordijn en doorkijkje op een
landschap), maar zijn heel anders gearrangeerd.
Er is dus veel moeite gedaan om de schilderijen
gevarieerd te maken.
Behalve dat het een werk is van een van
de bekendste Hollandse meesters van de
zeventiende eeuw, is het ook van hoge kwaliteit.
Sterker nog: tijdens de restauratie bleek dat de
hand van de meester meer prominent aanwezig
is ten opzichte van medewerkers of leerlingen
dan eerder was aangenomen. Het was namelijk
voor een meesterschilder als Honthorst, die er
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een uitgebreid atelier met veel assistenten en leerlingen
op nahield, heel gebruikelijk dat de meester zelf niet de
gehele uitvoering voor zijn rekening nam.

Bij de presentatie van het gerestaureerde schilderij
vertelt restaurator Lidwien Speleers (lid van de restauratiecommissie) over de restauratie.
Foto: Bart van Eekelen.

Lidwien Speleers, restaurateur

Het schilderij is eind 2018 op een veiling gekocht.
Omdat het in een behoorlijk slechte staat bleek
te verkeren, is er daarna een aanbestedingstraject
gestart om een restaurator te vinden die het portret
zou kunnen restaureren en conserveren. Daarbij was
het noodzakelijk om ook de lijst te vervangen en
een klimaatvitrine te laten aanbrengen. Johanneke
Verhave van het Restauratie Atelier Rotterdam heeft
deze klus uitgevoerd, overigens onder supervisie van
een restauratiecommissie, en er is uiteindelijk door
diverse specialisten anderhalf jaar aan gewerkt. Dit
met als resultaat dat op 17 oktober – de sterfdatum
van Henriëtte Francisca – het portret is onthuld.
Vanaf heden is het daar, naast het pendantportret, in
de Blauwe zaal van de voormalige residentie van de
geportretteerde markiezin voor alle museumbezoekers
te bewonderen.

Verworven door de Vrienden van het Markiezenhof

Overwinningspenning 1622
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In 2022 is het 400 jaar geleden dat Bergen op Zoom de Spaanse belegering
van veldheer Ambrogio Spinola heeft doorstaan. Na een langdurige
belegering vertrokken de Spanjaarden en 3 oktober 1622 was Bergen op
Zoom bevrijd. De roemruchte overwinning van de Bergenaren was destijds
wereldgeschiedenis. Valerius schreef zijn lofdicht ‘Merck toch hoe sterck’,
en de overwinnaars zijn ruimschoots beloond. Zo zijn gouden en zilveren
erepenningen uitgedeeld aan de magistraten van de stad; een replica van de
penning is verwerkt in de ambtsketen van de burgemeester. Een geschenk
van de Vrienden van het Markiezenhof aan de gemeente Bergen op Zoom,
bij het 40-jarig bestaan van de stichting in 2008. Ook de winnaars van
de Juniorprijs der Markiezen hebben een moderne afslag van de penning
ontvangen. Van deze beloningspenningen bestaan meerdere uitvoeringen,
waarvan de Vrienden in de loop der jaren diverse exemplaren hebben
verworven. Op de voorzijde staat een gekroonde leeuw met zwaard
en pijlenbundel, met een Latijn omschrift: Auxiliis Protecta Tuis (Bergen
beschermd met Uw hulp), 3 oct 1622. De keerzijde toont het Bergse wapen
met de twee wildemannen en de tekst: ‘Fausto Numine Berga Victrix’ (Door
Gods gunst is Bergen op Zoom overwinnaar). De protestante Nederlanden
zagen in de overwinning de hand van God, die de katholieke Spanjaarden
zou hebben verslagen. Enkele van deze penningen zijn te zien in de Blauwe
Zaal van het Markiezenhof. De oudste dateren van vlak na de bevrijding van
1622, latere uitvoeringen zijn gemaakt tot het einde van de 18e eeuw. De
penningen zijn aangeschaft door de Vrienden en in langdurig bruikleen aan
het Markiezenhof gegeven.

Mijn gouden glans beschenen
door de zilveren gloed van de maan
tuur ik naar de einder
en peins over de tijden die achter ons liggen.
Ik tuur naar de einder en verder,
naar de eeuwig fonkelende sterren en denk:
wat mooi dat er nieuwe tijden vóór ons liggen.
Dat die nieuwe tijden vol hoop en gezondheid mogen zijn
wens ik iedereen van harte toe!
de Zeeridder
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