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

Beste vrienden van het Markiezenhof
Het is fijn om jullie weer te mogen begroeten.
In deze onrustige tijden in de wereld en in politiek Bergen op Zoom
is het goed dat er ook mooie dingen gebeuren. We staan aan de
vooravond van de tentoonstelling “Hoge Luchten”.
De derde tentoonstelling in samenwerking met het Rijksmuseum.
Hopelijk kunnen we komende jaren nog veel mooie exposities bezoeken in
het Markiezenhof . We hopen hier in de nabije toekomst snel duidelijkheid
over krijgen. Afgelopen weken zijn we achter de schermen met het bestuur
van de Vrienden van het Markiezenhof zeer actief geweest. We hebben gesproken met de mensen van het Markiezenhof, met politici en met ambtenaren. Ook hebben we middels een manifest aangegeven hoe de stichting
Vrienden van het Markiezenhof denkt over de toekomst. Door met elkaar
het gesprek aan te gaan hopen we dat de keuzes die gemaakt worden niet
alleen gebaseerd zullen zijn op financiën maar vooral op inhoud. Indien
mogelijk zullen we jullie hierover nader berichten op onze vriendenavond
op 11 mei 2022.
In deze nieuwsbrief is te lezen wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen
periode en gaat gebeuren op korte termijn.
Maar eerst wil ik jullie nog deelgenoot maken van ons manifest.
Hélène van Oorschot-van de Watering
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MANIFEST

Strijdbaar voor een (be)leefbaar Markiezenhof
als cultureel hart van de stad
Het Markiezenhof ligt niet in Bergen op Zoom: Het Markiezenhof ís Bergen op Zoom. Het
Markiezenhof is er voor ons allemaal, voor iedereen toegankelijk als trots symbool van het
roemrijke Bergse verleden. Juist nu is Het Markiezenhof op weg een leefbaar én beleefbaar
stadspaleis te worden. Zet de ramen wijd open, laat het stof van eeuwen opwaaien en laat Het
Markiezenhof schitteren in volle glorie! Verwelkom nieuwe bezoekers van buiten de
gemeentegrenzen, die met de samenwerkingen van het Rijksmuseum en andere musea ook
nieuwe aspecten van Het Markiezenhof ontdekken.
Nu waait een wind van bezuiniging door Bergen op Zoom. Maar laat bezuinigingsdrift niet leiden tot
onherroepelijk verlies van alles dat in decennia is opgebouwd. Wij, het bestuur van de Stichting
Vrienden van het Markiezenhof, doen een dringende oproep aan de Bergse politiek. Bergse politiek,
maak duidelijke keuzes voor de lange termijn, weet waarvoor je kiest en denk in kansen en
mogelijkheden. Tot heden toe is alles gericht geweest op financiën, maar geld alleen bepaalt niet het
beleid. Het gaat veel meer om visie en richting, afwegen van belangen, mogelijkheden en
organisatiestructuren. Het gaat om werken aan een toekomstig doel. Op 16 maart 2022 gaan de
inwoners van Bergen op Zoom naar de stembus en kiezen voor vier jaar een nieuw bestuur. Dus
Bergse politiek, maak duidelijk aan kiezers waar zij voor moeten kiezen.
Cultuur zit in het DNA van de Bergenaren en ons monumentale erfgoed is een rijk bezit dat we
moeten koesteren en doorgeven van generatie op generatie. Vijf eeuwen van van voorspoed, verval,
vrede en oorlog heeft het Markiezenhof doorstaan, tot het in de jaren '60 van de vorige eeuw is
teruggegeven aan de Bergse samenleving. Ons stadspaleis is méér dan een stapel stenen, het is de
plaats van ontmoeting en bepalend voor de identiteit van Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom, 7 maart 2022
Stichting Vrienden van het Markiezenhof.

Bestuur Stichting Vrienden van het Markiezenhof
Marie-José Bakker, Eric Elich, Joost Eykman, Marlies van Lier, Berry Mulder,
Helène van Oorschot, Han Verbeem, Ward Warmoeskerken.
vriendenmarkiezenhof@gmail.com
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Bijzondere sabels
zijn weer thuis
In november 2021 ontvingen wij een
bericht van de heer René Akkermans. Zijn
broer Richard was in mei 2021 overleden
en diens waardevolle Bergse collectie zou
worden geveild.
De Stichting Vrienden van het Markiezenhof
werd in de erfenis genoemd samen met nog
drie andere goede doelen. Als Vrienden waren
wij blij verrast en vonden het onze taak om
de naam van dhr Akkermans voor eeuwig te
koppelen aan een waardevolle aankoop voor
zijn geliefde museum. Op 4 december 2021
ontdekte ons bestuurslid Han Verbeem dat er
twee unieke sabels geveild zouden worden.
Deze dragen de initialen van de laatste markies van Bergen op Zoom: CT, letters die staan
voor Carl Theodor van de Palts - Sulzbach (
1724-1799 ). Hij was van 1742-1795 Markies
van Bergen op Zoom. We waren als bestuur
unaniem in onze beslissing: de Vrienden gaan
proberen de twee sabels aan te kopen op de
veiling met gebruikmaking van het legaat van
dhr. Akkermans. En dat is gelukt.
Op 3 maart 2022 zijn de sabels officieel aan
het museum in bruikleen gegeven.
“ Als je kijkt naar de tijd waarin wij leven met de oorlog in Oekraïne, is het
bijzonder dat we wapens gaan overhandigen. We moeten echter niet naar
de sabels kijken als wapens, maar naar de historische waarde en symbolische betekenis die ze hebben voor Bergen op Zoom als Markiezenstad:
strijdbaar, verdediger en bewaker van ons erfgoed. Zoals de stoere Zeeridder in de windvaan van het Markiezenhof. Zo zien wij onszelf als Vrienden
ook. ” aldus onze voorzitter Helene van Oorschot. En mogelijk zijn de
sabels eigendom geweest van de paleiswacht ten tijde van de markies?
Wie weet welke geheimen deze sabels voor ons verbergen ? De sabels zijn
te bewonderen in zaal 1747.
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Foto: J. Bakker

Menno van Coehoorn
weer terug
Door Yolande Kortlever
Op 14 maart 1698 arriveerde Menno van
Coehoorn in Bergen op Zoom na een
inspectiereis langs de verdedigingslinies
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Bijna 324 jaar later, ook in maart,
arriveerde het portret van Menno van
Coehoorn in Museum het Markiezenhof
te Bergen op Zoom voor een langdurig
verblijf. Op vrijdag 11 maart jongstleden
werd het portret feestelijk onthuld door
burgemeester Frank Petter.
Wie was Menno van Coehoorn en wat
was zijn betekenis voor Bergen op
Zoom?

Portret van Menno baron van Coehoorn (1641-1704). Caspar of Theodoor Netscher (kopie naar), laatste kwart 17e
eeuw. Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam.

Menno van Coehoorn maakte op het slagveld
indruk als infanterist en belegeraar en verwierf een reputatie als Nederlands grootste
vestingbouwer. Zijn belangrijkste wapenfeit
was de verovering van Namen in 1695. Als
beloning werd hij bevorderd tot luitenant-

Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom, situatie 1747. Collectie West-Brabants
Archief.
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generaal bij de infanterie. koning van Spanje, Karel II, verleende
hem als dank voor zijn prestaties, de titel van baron. Spanje
was toen namelijk een bondgenoot van de Republiek.
Menno van Coehoorn was verantwoordelijk voor de planning
van een serie linies die de ‘frontieren’ (grenzen) van de Republiek moesten beschermen tegen invasies, zoals het Zuiderfrontier (Zuiderwaterlinie) tussen Bergen op Zoom en Grave. Van
diverse plaatsten ontwierp hij de verdedigingswerken, met als
meesterwerk de vesting Bergen op Zoom.
In 1698 kreeg Van Coehoorn de opdracht om de vesting Bergen op Zoom onder handen te nemen aan de hand van zijn
zeer vooruitstrevende ideeën, die hij overigens al eerder had
gepubliceerd. Zijn opvattingen staan bekend onder de naam
Nieuw-Nederlands stelsel. De werkzaamheden aan de nieuwe
fortificatie van Bergen op Zoom begonnen al snel maar konden
pas in 1744 worden afgerond vanwege regelmatig optredend
geldgebrek.
Een ander wapenfeit van Menno van Coehoorn is de uitvinding
van een kleine mortier, die door slechts twee man te dragen is.
Dit Coehoornmortier werd vanaf 1702 door het Staatse leger in
grote aantallen in gebruik genomen en bleef in gebruik bij het
Nederlandse leger tot in de twintigste eeuw. Een exemplaar van
de Coehoornmortier is in de Blauwe Zaal te bezichtigen.
Menno van Coehoorn overleed op 63-jarige leeftijd in 1704 te
Den Haag en heeft dus de vesting Bergen op Zoom, zijn meesterwerk, nimmer als voltooid kunnen aanschouwen. De stad
was tot dan toe nog door geen enkele troepenmacht ingenomen en was, figuurlijk gesproken, dus nog ‘maagd’, wat haar
eervolle bijnaam werd: ‘La Pucelle’.
Nu is het portret van Menno van Coehoorn te bezichtigen in
‘Zaal 1747’ in Museum het Markiezenhof. Dat is de zaal waar
ook de grote maquette staat van de vesting Bergen op Zoom
en de West-Brabantse waterlinie, een kopie van de maquette
uit het Musée des Plans-reliefs te Parijs. De komst van het
portret is een mooie opsteker voor het museum en van belang
voor de geschiedenis van stad en regio. In de Blauwe Zaal is
een exemplaar van de Coehoornmortier te bewonderen en
Menno van Coehoorn is één van de personages die zelf in deze
zaal zijn verhaal uit de doeken doet en de geheimen vertelt van
zijn vestingbouwtheorieën.

Audiovisuele presentatie Menno van
Coehoorn in de Blauwe Zaal.
Foto: Rein Visser
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Hoge Luchten, schatten uit
het Rijks
03.04.2022 – 24.07.2022
Museum het Markiezenhof
Door Yolande Kortlever,
Hoge luchten is de derde expositie in een serie over de elementen
aarde, water, lucht en vuur. De expositie reist langs de stadsmusea
in Harlingen, Zutphen, Gouda, Hoorn en Bergen op Zoom. Het Markiezenhof, het oudste stadspaleis van Nederland, vormt een uniek
decor voor 39 nieuwe parels uit het Rijkmuseum. De tentoonstelling met werken van grote meesters, een parallelle expositie door
Arsis en een gevarieerd programma van activiteiten
voor jong en oud staan deze keer in het teken van
hoge luchten.

Stadsgezichten

De titel ‘Hoge Luchten’ voor de derde editie kan wat verwarrend zijn. Het betreft namelijk vooral stadsgezichten
met burgers en stedelingen geschilderd onder hoge luchten. Naast het thema stadsgezichten wordt in deze expositie nog een ander thema belicht dat niet direct zichtbaar
is op de schilderijen, namelijk ‘vrijheid’. Immers, Nederland
ziet zichzelf als een vrijheidslievend land. Tevens kennen
we uit het verleden het gezegde ‘stadslucht maakt vrij’.

Schilderijen

Willem Pieter Hoevenaar (Utrecht, 1808 –
Utrecht, 1863). De Slijpsteenmarkt te Amsterdam, 1835. Olieverf op doek. Rijksmuseum.
Bruikleen van Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap.

Uiteraard zijn op de tentoonstelling prachtige vergezichten met indrukwekkende wolkenluchten te zien. Niet
alleen geschilderd door grote namen zoals Van Goyen,
Jongkind en Breitner, maar ook onbekende parels zoals
van Avercamp en Hoevenaar. Daarbij voegt ieder museum
werken toe uit de eigen collectie, zodat elke versie van
Hoge Luchten anders is.

Activiteiten

De parels uit het Rijksmuseum worden aangevuld met
schilderijen en objecten uit de eigen collectie en enkele
bruiklenen. Verder zijn er o.a. themawandelingen, schrijfen dansworkshops, en voor kinderen een workshop vliegers maken. Kinderen kunnen ook colleges volgen van de
MuseumJeugdUniversiteit over lucht en wind. Ook is weer
een fotowedstrijd.
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Beleving

Bij Hoge Luchten is een fraaie catalogus te koop. Er is een audiotour
beschikbaar waarin de conservator van het Rijksmuseum achtergrondinformatie geeft bij een aantal schilderijen. Er is een Wollige Wolkentour voor
kinderen en er zijn authentieke Bergse verhalen te beluisteren. Met Hoge
Luchten wordt extra aandacht besteed aan inclusie. De audiotour is hiervoor uitgebreid met een aantal beschrijvingen van schilderijen voor bezoekers met een visuele beperking. Bezoekers met een auditieve beperking
kunnen de teksten van de audiotour lezen op hun eigen smartphone.

Videoportretten

Verder hoort bij deze tentoonstelling ook de film ‘Stadslucht maakt vrij’,
te zien in de educatieruimte van het Markiezenhof. Dit project is gemaakt
door Martin & Inge Riebeek. Zij tonen videoportretten van Bergse stadsbewoners, die antwoord geven op de vraag: wat betekent vrijheid voor jou?
Het levert spontane en indringende portretten op die een beeld geven van
onze huidige Bergse samenleving. De film ‘Stadslucht maakt vrij’ wordt ook
gebruikt bij een gelijknamig lespakket voor groep 8 van de basisschool en
de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
De tentoonstelling Hoge Luchten, schatten uit het Rijks, is te bezichtigen
van 3 april tot en met 24 juli 2022 van dinsdag tot en met zondag tussen
11.00 en 17.00 uur. Meer informatie over de diverse activiteiten tijdens de
looptijd van de tentoonstelling is te vinden op www.markiezenhof.nl/hogeluchten.

Jan van Goyen (Leiden, 1596 – Den Haag, 1656). Het Valkhof in Nijmegen, 1641.
Olieverf op doek. Rijksmuseum.
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1987 OPENING MARKIEZENHOF – FEEST – 1987 OPENING MARKIEZENHOF

UITNODIGING

Woensdagavond 11 mei in de Hofzaal van Het Markiezenhof
Beste Vrienden,

Programma

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat het Markiezenhof officieel door koningin Beatrix werd geopend.
Alle reden voor een feestje. Dat willen we graag
met jullie vieren. Het wordt een terugblik in
de tijd. Drie oud directeuren van museum het
Markiezenhof: René Bastiaanse, Willem Reijnders en Cees Meijer, vertellen anecdotes, leuke
momenten, waar ze trots op zijn en misschien
ook toekomstdromen over het mooiste stadspaleis
van Nederland? We gaan het horen. Marlies van
Lier en Ward Warmoeskerken zullen het gesprek
leiden.

19.30 uur:
Inloop met koffie en taart, want dat
hoort bij een feestje!
20.00 uur:
Opening
Hélène van Oorschot
Terug in de tijd
Interview met de drie oud directeuren
van museum het Markiezenhof

Yolande Kortlever geeft een korte intro omtrent
de expositie Hoge Luchten. Aansluitend is naast

21.00 uur:
Introductie Hoge Luchten
Yolande Kortlever

de expositie “Hoge Luchten” ook zaal 1747 te
bezoeken, waar zich de sabels en het portret van
Menno van Coehoorn bevinden.

Bezoek aan expositie Hoge Luchten en
zaal 1747

Daarna kunnen we onder het genot van een
drankje de feestavond voortzetten.

Informele afsluiting

Zien we jullie op 11 mei?
Meld je aan via mail:
vriendenmarkiezenhof@gmail.com of
via telefoonnummer secretariaat: 0629347606.
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