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Schilderijen uit het Rijksmuseum in het Markiezenhof 

Tentoonstelling Koele Wateren
Als de poort van het Markiezenhof weer open gaat kunt u genieten van 
het tweede element water, uit de serie van de vier elementen, aarde, 
water, lucht en vuur. Deze zijn door vertaald naar de tentoonstellingsreeks 
Lage Landen (die is geweest), Koele Wateren, Hoge Luchten en Hete 
Vuren. Een selectie van 40 oogstrelende schilderijen van het Rijksmuseum, 
aangevuld met werk uit de eigen collectie van het Stadspaleis. De tentoon-
stelling Koele Wateren is te zien tot en met 7 maart 2021.

Schatten uit het Rijks die te bewonderen zijn, zijn relatief onbekende 
werken 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.

Van de vier elementen is water het meest kenmerkend voor Nederland. 
Water is zowel vriend als vijand. 
Wat de waarde van water is wordt door Han Verbeem mooi omschreven. 
Maar laat u ook betoveren door het verhaal over De Zeeridder die fi er 
prijkt op het torentje van het Markiezenhof. Ward Warmoeskerken bracht 
De Zeeridder tot leven met een kostuum vol verhalen. 

En verhalen zijn er genoeg. Niet alleen over water of een dappere zeerid-
der. De herinrichting is voltooid en u kunt nu genieten van alle geheimen 
die het stadpaleis langzaam prijs geeft.  Kortom meer dan de moeite 
waard om het Geheimenpaleis te bezoeken zodra het weer kan. Houd 

daarom de website van het Markiezenhof goed in 
de gaten. https://www.markiezenhof.nl/

Er zijn naast de tentoonstelling Koele wateren ook 
tal van neven exposities te bewonderen u vind via 
deze link alle activiteiten: 
https://www.markiezenhof.nl/koele-wateren/koele-
wateren-schatten-uit-het-rijks

Opening uitgesteld
De nieuwe tentoonstelling Koele Wateren, met 
topstukken uit het Rijksmuseum, had eigenlijk 
in het weekend van 7 en 8 november geopend 
moeten worden. Maar de nieuwe corona maat-
regelen gooide helaas roet in het eten. Om extra 
aandacht te vragen voor deze bijzondere expositie, 
die hopelijk snel toegankelijk is voor publiek, heeft 
het Markiezenhof een ludieke posteractie bedacht. 

Isaac Israels (1865 - 1934)
Twee ezeltjes ca.1900



Harlingen die als eerste stad de expositie mocht tonen had haar inwoners 
gevraagd de poster voor de ramen te hangen om zo aandacht te vragen 
voor de schatten uit ‘t Rijks. En met succes want er was geen ontkomen 
aan. Straten hingen er vol mee. Laten we deze fantastische promotie voor 
de expositie ook in Bergen op Zoom starten, iedere straat vol posters!!!

U kunt ook zo’n mooie A3 poster helemaal gratis ontvangen! Stuur een 
mail naar markiezenhof@bergenopzoom.nl met als onderwerp poster 
Koele Wateren. Vermeld in de mail uw adres gegevens voor eenmalig 
gebruik zodat de poster toegestuurd kan worden. Doet u ook mee met de 
posteractie?

De waarde van water
Door: Han Verbeem 

Al eeuwenlang laten kunstenaars zich inspireren door het water. Denk aan 
de zeegezichten uit de 17e eeuw, of de weidse landschappen met water-
gangen en meren. Bergen op Zoom heeft de Brabantse zandgronden als 
achterland en is met het gezicht naar de zee gericht, naar Zeeland en de 
zoute Oosterschelde. Ooit was dat anders. Waar nu de kom van de Oos-
terschelde ligt, was tot de Elisabethvloed van 1421 het Land van Reimers-
waal. De roemrijke stad lag op de plaats van de huidige Bergse Diepsluis. 

Niets herinnert meer aan het verleden van vijf eeuwen 
geleden; de restanten van de vele boerderijen, huizen en 
kastelen liggen diep begraven onder de zandbanken.

“Reimerswaal zal vergaan, Steenbergen half vergaan maar 
Bergen zal blijven bestaan!’ Deze voorspelling is lang 
geleden gedaan door een mythisch zeewezen dat verstrikt 
raakte in de netten van de vissers. In de volksverhalen 
kreeg dit wezen de gedaante van zeeman of zeeridder en 
prijkt tegenwoordig op de top van de Markiezenhoftoren.

De zee kwam, Bergen op Zoom is blijven bestaan en 
leerde leven met het zoute water. Tijdens de vestingperi-
ode in de Tachtigjarige Oorlog bood de zee bescherming 
vanuit het Oosten, de Spaanse zeeschepen moesten het 
afl eggen tegen de Staatse vrijheidsstrijders. De zeeslag is 
op schilderijen, etsen en kunstvoorwerpen afgebeeld.

Nieuwe beroepen ontstonden en fl oreerden, zoals de an-
sjovisvangst. Maar ook de pottenbakkersindustrie bloeide 
op en vanuit de getijdenhaven in voeren de schepen af en 
aan, het rode gebruiksaardewerk werd tot aan de Oostzee 
verscheept. Vissersfamilies vestigden zich aan de Dubbel-
straat en het omliggende Havenkwartier. Ook daar bloeide Hendrik Willem Mesdag (1831 - 1915)

Kalme zee, ongedateerd



de kunst. Bekend is de schilder Willem van Dort (1875-1949), schippers-
zoon, die tal van havengezichten heeft gemaakt.
Kunst is waardevol, water is onbetaalbaar. De mens bestaat uit water en 
we kunnen geen dag zonder. Water is de basis van ons bestaan en voor-
ziet ons van eten en drinken. Tegelijk is water machtig en imposant. De 
dijken hebben het zwaar te verduren gehad onder de zeestormen en in de 
rampzalige januarinacht van 1953 waren ook in de gemeente Bergen op 
Zoom, met name in Halsteren, vele doden te betreuren. Inmiddels wonen 
de Bergenaren in relatieve veiligheid achter de dijken. Een nieuwe wijk is 
herwonnen op de zee, de Bergse Plaat. De Oosterschelde is teruggedron-
gen tot achter het Schelde-Rijnkanaal en de Oesterdam. Dankzij de majes-
tueuze Deltawerken, die ook beschouwd kunnen worden als kunstwerken 
maar dan in een geheel ander opzicht.

Bergen zal altijd blijven bestaan. 
Stad aan het water, stad mét het water: een kunst 
op zich.

Een kostuum vol verhalen
Ontwerper Ward Warmoeskerken vertelt

Imposant? Theatraal? Sprookjesachtig? Mythisch? Welke indruk het nieu-
we kostuum van De Zeeridder in de vernieuwde Blauwe Zaal ook maakt, 
in ieder geval vertelt het een heleboel verhalen!

Toen mij intussen bijna drie jaar geleden werd gevraagd om een kostuum 
voor De Zeeridder te ontwerpen, begonnen de radertjes in mijn hoofd 
direct te draaien. Wie is die Zeeridder? Wat voor karakter heeft hij? Waar 
komt hij vandaan en wat heeft hij meegemaakt? En waarom staat hij nu 
als gouden windvaan op de toren van Het Markiezenhof?

Al snel werd duidelijk dat ik eerst een verhaal moest schrijven om die vra-
gen te kunnen beantwoorden. Het werd een verhaal over dapperheid en 
vriendschap, een verhaal over zout en zoet water, en over aarde, lucht en 
vuur, over goed en kwaad. Deze grote thema’s verwerkte ik in het ontwerp 
van het kostuum, dat vol symboliek en verhalen zit. 

Dapperheid en vriendschap
De Latijnse wapenspreuk die ik De Zeeridder meegegeven heb, luidt 
VIRTUTE ET AMICITIA - dapperheid en vriendschap. De letters V en A zijn 
gestileerd weergegeven in de schouderkap en wapenrok van het kostuum, 
overlopend in een zandloper als verbeelding van de tijd en een vis als ver-
wijzing naar de gedaante van De Zeeridder: half mens, half vis. 

Water, aarde, lucht en vuur

Isaac Israels (1865 - 1934)
Jonge vrouw, uitkijkend over 
zee, ca. 1900

De Zeeridder



De jas van het kostuum toont de Brabantse Wal, waar zout water het 
zoete water van de Zoom ontmoet dat tussen de verschillende grondlagen 
heen stroomt. Het vorstelijke goud verwijst naar het vuur waarmee het 
zwaard en de helm van De Zeeridder gesmeed zijn. De veren op de helm 
verbeelden de lucht. Zo draagt De Zeeridder de vier elementen in zich die 
ook in zijn verhaal een wezenlijke rol spelen.

Een staart vol verhalen
De vissenstaart van De Zeeridder is voorzien van honderden schubben. 
Vele daarvan zijn versierd met stenen en schelpen, enkele ook met sym-
bolen en korte teksten, die vertellen over dapperheid. Bezoekers van Het 
Markiezenhof is gevraagd om over een dapper moment in hun leven te 
vertellen. Die verhalen zijn verwerkt op de schubben, voor wie het zien wil.

Is daarmee alles over het kostuum verteld? Nee, zeer zeker niet. Maar 
zoals het hoort in een Geheimenpaleis is het het beste om de verborgen 
verhalen en geheimen die het kostuum in zich draagt zelf te ontdekken. 
Dus wees uitgenodigd om - zodra het weer kan - het kostuum te bekijken 
én te ontdekken wat het nog meer te vertellen heeft!

De Zeerider werd van zorg-
vuldig gekozen materialen 
vervaardigd.

Ward Warmoeskerken 
(1982) kledingontwerper, 
verteller en bestuurslid van 
de Vrienden van het Markie-
zenhof, heeft dit jaar 
De Tamoil Cultuurprijs 
voor Kunsten en Letteren 
gewonnen.

Het bestuur van de Vrienden 
van Het Markiezenhof felici-
teert hem hiermee van harte. 
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