2

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

Beste vrienden van het Markiezenhof
Het is een bijzondere tijd waarin deze nieuwsbrief tot stand komt.
Niet alleen vanwege Corona, maar afgelopen weken is duidelijk
geworden dat de geplande bezuinigingen het Markiezenhof
direct raken.
De presentaties van de gemeente Bergen op Zoom laten zien dat
het personeelsbestand met 2/3 wordt gekort.
We begrijpen dat het nog plannen zijn, maar besluiten zullen volgen……….
Het cultureel erfgoed van de stad Bergen op Zoom is groot; het
Markiezenhof speelt daar een belangrijke rol in. Politiek Bergen op
Zoom zal duidelijk moeten maken welke rol zij op de lange termijn
ziet voor de stad en haar cultureel erfgoed en de rol van het Markiezenhof als gebouw, museum en educatieproject.
Het Markiezenhof is er niet alleen voor Bergen op Zoom, maar
voor een ieder die wil genieten van deze locatie.
Zo ook, toen nog, Koningin Beatrix die 25 jaar geleden Bergen op
Zoom kwam bezoeken. De Zeeridder weet het zich te herinneren.
Ook willen we laten zien dat het Markiezenhof samenwerkt met
andere partijen. Daarom een interview in deze uitgave met Jan
Dua en Wouter van de Watering. Zij vertellen hoe het nieuwe geheimen concept in de Stijlkamers tot leven is gebracht. Twee items
die laten zien dat het Markiezenhof over de grenzen van haar eigen stad en interne organisatie
gaat en daarmee een cultureel
centrale locatie vormt en kan
vormen voor de stad Bergen op
Zoom.
Wij houden als Vrienden van
het Markiezenhof de ontwikkelingen rondom de bezuinigingen nauwlettend in de gaten
en zullen u ook op de hoogte
houden.
Helène van Oorschot,
Voorzitter Bestuur Vrienden van
het Markiezenhof

Koninginnedag 1996 in Bergen op Zoom
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Twee creatieve geesten aan het woord

Geheime liefde Markiezin verfilmd

Chromakey (green screen) is
een techniek die vaak wordt
gebruikt binnen de filmwereld.
Hierbij wordt eerst een onderwerp gefilmd tegen een groene
of blauwe achtergrond. Daarna
met computers, die achtergrond doorschijnend maken
zodat het gefilmde personage
of object voor een andere achtergrond geplaatst kan worden.

Twee jonge Bergenaren hebben mee mogen werken aan de herinrichting van de Stijlkamers van het Markiezenhof. Die werden aangepast door middel van Storytelling rondom geheimen. Zij hebben
dit project op een bijzondere manier vorm mogen geven. Door de
beleving in video’s én het vertellen van geheimen wordt het bezoek aan de stijlkamers boeiend, spannend en interactief. Een lakei
nodigt je uit, pratende schilderijen, als gast aanschuiven aan tafel.
Kortom, we duiken in de wereld van de geheime liefde van MARIE
ANNE VAN ARENBERG. “Dol om verhalen te kunnen vertellen ...” zegt
Jan Dua, een bekend, vertrouwd gezicht uit de theaterwereld. “Nu
iets maken waar we zelf ook blij van worden ...” zegt Wouter van
de Watering die van zijn passie - films maken - zijn beroep heeft
gemaakt.

Dialoog

Jan en Wouter begonnen met het lezen van het script van Cees van
Broekhoven en dat was een goede start om de geschiedenis van
de kamers te onderzoeken en zeker ook om de karakters die verhalen tot leven konden brengen te doorgronden. En dat was pas
het begin. Daarna gingen ze praktisch en organisatorisch aan de
slag voor de productie van de opnames. Wouter: “Bij het maken
van videocontent is goede samenwerking heel belangrijk. Het moet
namelijk geschikt zijn
voor de nabewerking
en toepassingen op de
interactieve elementen. Je bent tijdens de
opnames al bezig met
de uiteindelijke beleving van de bezoeker.”
Jan vult aan vanuit zijn
visie als acteur, “Het
vertellen van verhalen
vanuit verschillende invalshoeken leert dat er
zo meer ruimte is voor
nuance, niet alleen wit
of zwart, goed of fout.
Aan elk verhaal zitten
verschillende kanten en
invalshoeken. Als acteurs kun je iets meegeTussen de opnames door is het tijd voor hartenjagen.
ven aan de bezoekers.”

Mooiste decor

Marie-Henriette del Caretto de
Savona y Grana Filips en Karel
Frans van Arenberg.

Voor de videobeelden werden spelers en acteurs benaderd en geselecteerd. Het netwerk van beiden in de stad was een groot voordeel, want zo konden veel lokale acteurs en spelers worden benaderd en kon er heel specifiek worden gecast. “Daardoor creëerden
we een eindresultaat waar menig professioneel acteur jaloers op
zou zijn” vertelt Wouter met trots. Jan: “Er zijn hier veel mensen uit
stad en regio die als acteur zijn afgestudeerd en daar ook hun vak
van hebben gemaakt of willen maken. Een mooi voorbeeld is Valentijn de Jonge. Hij speelt nu mee maar zit nog op de toneelacademie
in Maastricht. Toch zegt hij met twee blikken in de camera meer
dan genoeg. Zo trots op zo’n talent dat door culturele initiatieven
binnen Bergen op Zoom nu tot bloei komt.”
Wouter: “Voor sommige filmfragmenten moest er exact worden
uitgemeten en getest, dus een bijna wekelijks bezoek aan het Markiezenhof was nodig om zeker te weten dat het zou werken. De
Stijlkamers waren natuurlijk helemaal aangekleed maar nu mochten
we deze naar onze wensen gaan uitkleden, haha. Stoelen, banken,
vloerkleden, alles kon aan de kant om de setting van het balfeest
te realiseren. De museumkamer veranderde opeens in een speeltuin
waar bijna niks te gek was.”
Jan: “In een museum is het altijd ‘kijken doe je met je ogen en je
mag nergens aankomen’. Nu was dat anders. Tijdens het spelen
werd je ineens decor en dan verhoud je je toch anders tot de ruimte. Soms moest je tijdens het wachten tussendoor eraan denken dat
je niet tegen de muur mocht leunen bijvoorbeeld.”

Stijldansen

Voor Jan lag de uitdaging ook in het aanleren van een ‘dans’.
Greetje Dietvorst, de choreografe, mocht hem dat leren vertelt Jan.
“Greetje kent mijn beperkte bewegingscapaciteit dus voor haar was
het ook een uitdaging maar gelukkig
is het goed gekomen. Hilariteit was
er wel met passen van de kleding.
FRANÇOIS EGON, de man die ik moest
spelen had nogal een stevig figuur.
Nu ben ik wel wat aangekomen maar
het postuur van François was wel iets
meer. Daarom kon ik bij HIK (Stichting Historische Kostuums) verschillende ‘buiken’ uitproberen al waren
sommigen te veel van het goede en
zag ik eruit als een komisch stripfiguurtje”.
Maria Anna (Jorina Dua-Verhees) en Frans Egon de La Tour
d’Auvergne, markies van Bergen-op-Zoom. (Jan Dua)

De rol van FRANÇOIS EGON had niet veel verdieping en bestond vooral
uit losse shots. Het verhaal van MARIE-ANNE VAN ARENBERG, de hoofdrolspeelster staat veel centraler. MARIE-ANNE VAN ARENBERG werd gespeeld
door Jorina Dua-Verhees, de vrouw van Jan. Marie-Anne en François
hadden veel fysiek contact maar gelukkig waren Jan en Jorina al
één huishouden dus dat gaf bij de opnames geen corona-problemen.

Passioneel

Met audiofragmenten en videobeelden kwamen de karakters van
het verhaal echt tot leven. MARIE-ANNE VAN ARENBERG heeft echt bestaan maar het verhaal van haar en haar familie is gedramatiseerd.
“Alsof je op bezoek bent bij de familie en mag aanschuiven aan de
eettafel. Dat voelt heel echt.” benadrukt Wouter. Die eettafel is wel
bijzonder door allerlei effecten en zekere door de vurige gesprekken tussen familieleden. Jan vond die tafelgesprekken ook mooi,
De regie is in handen van Wouter maar zag in het bekijken van de eindmontage nog wel verbeterpunten.
van de Watering.

WOUTER VAN DE WATERING (1991)
Is filmmaker. Samen met Thomas heeft hij een eigen bedrijf
Bigboy Film. Met hun team
maken zij fictie, bedrijfsfilms en
veel livestreaming en registraties. Zij hebben opnames, eindregie van audio en video voor
de Stijlkamers geproduceerd en
uitgevoerd.
JAN DUA (1982)
Medewerker informatie en activiteiten bij Bibliotheek WestBrabant en werkzaam in de
jeugdzorg. Theater is zijn passie en grootste hobby. Spelen,
zingen, regisseren en schrijven.
In zijn functie bij de bibliotheek kan hij zijn creativiteit en
drang om verhalen te vertellen
helemaal kwijt. Daarnaast is er
altijd betrokkenheid op maatschappelijk vlak.

Jan vertelt nog over de unieke locatie van de Stijlkamers: “De Stijlkamer zelf is geen beleving. Je kijkt ernaar en denkt ‘hier sliepen ze
dus’ en dat is het. De kamer komt tot leven omdat er nu een verhaal
wordt verteld. Als je nu de stijlkamers bezoekt is het een echte beleving. Hoe schilderijen ook echt tot leven komen is heel tof. Grappig
dat andere doeken en schilderijen aan de wanden op deze manier
ook meer gaan opvallen.”
Zeker speciaal is ook het bewegende familieportret. Daar is heel
veel moeite in gestoken. Er werden veel green screen opnames in
de Hofzaal gemaakt waar iedereen in verschillende groepjes mocht
plaatsnemen. “Met de uitwerking van Wij Doen Dingen, een fantastisch mediabedrijf kwam alles bij elkaar en de uitwerking was heel
goed.”

Vriend van het Markiezenhof

Waarom ‘Vriend’ worden van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof? Goede vraag maar makkelijk te beantwoorden. Jan begint:
“Ik wil mensen graag aansporen om het vernieuwde Markiezenhof
te gaan bezoeken. Het is nu interactief, geheimzinnig, superleuk
voor jonge gezinnen, maar natuurlijk ook voor bezoekers zonder
kinderen. Er valt écht iets te beleven. Wouter sluit af: “Ik ken het
Markiezenhof al van jongs af aan maar gedateerde technieken en
tentoonstellingen maken nu plaats voor iets nieuws. Meer dan alleen die mooie interessante technieken die alles tot leven brengen
is er nu ook échte beleving. Iets waar je hopelijk vaker voor terug
komt, zeker als ‘Vriend’.

Dromen met open ogen
Het is bijna niet meer voor te stellen... Een volle binnenplaats! Marktkramen, schapen en kippen, een paard, een jongleur, kooplieden en een nar,
tientallen kinderen: vrolijkheid, bedrijvigheid, energie. Het plein gonst van
gelach en gepraat en gejuich. De felle slag van een hoefsmid, gekakel van
een haan, muziek. En dan trompetgeschal. De grote poort opent en daar
betreden hoge gasten de binnenplaats. Iedereen maakt plaats voor een
deftige dame in het rood...
Als in een droom. Ja, het lijkt nu wel een droom. Maar het is echt gebeurd, precies 25 jaar terug! Op 30 april 1996 kwam Koningin Beatrix hier
in de stad haar verjaardag vieren. Op het Beursplein dansten de stadsreuzen, de straten waren overvol en hier op de binnenplaats was als bij
toverslag een middeleeuwse jaarmarkt verschenen.
Nog geen tien jaar eerder had ik de Koningin hier ook gezien. Bij de heropening van het Stadspaleis. De schoonheid van deze eeuwenoude plek
moet haar zijn bijgebleven: zonder twijfel wilde zij juist daarom op haar
verjaardag graag hierheen komen. Of kwam ze terug om mij nog een keer
te zien schitteren in de oranje stralen van de zon...?
Ik kan me van die dag alleen maar vreugde
herinneren: hoe vanaf de gonzende binnenplaats een gejuich opsteeg, toen de Koningin
de jaarmarkt betrad. En hoe zij zich met haar
familie een weg zocht tussen alle kooplieden
en kinderen. Hoe het plein gevuld was met een
tijdloze feeststemming, vol leven. En dat is bijna
niet meer voor te stellen nu.
Maar dromen over die volle binnenplaats blijft
heerlijk! Ja, laten we vooral blijven dromen...

de Zeeridder
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