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1.  MISSIE 
 
Museum het Markiezenhof verrijkt Bergen op Zoom en de Brabantse Wal door samen met zoveel mogelijk 
mensen binnen en buiten de gemeente een innovatief en dynamisch platform te bieden voor kunst, cultuur en 
erfgoed. De slogan van het museum Verbonden & Ondernemend omvat deze visie. 
 

2.  VISIE 

Museum het Markiezenhof zet zichzelf en Bergen op Zoom op de kaart door een actieve rol te spelen in cultureel, 
museaal en monumentaal Bergen op Zoom en het toepassen van een narratief concept ‘Publiek Geheim, 
Geheim Publiek’ (bron: Museumbeleidsplan 2018-2023). 
 
We doen dit door: 
• Verhalende kwaliteitstentoonstellingen (semipermanent en tijdelijk) waarin het universele thema van 

geheimen centraal staat; 
• Activiteiten binnen het eigen complex (on site); 
• Verhaalroutes en activiteiten in de stad en op de Brabantse Wal (off site); 
• Podium te bieden om verborgen verhalen en talenten te tonen (on site en online). 
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2.  VOORWOORD 

Terwijl Nederland begin 2022 verder openging, bleef de culturele sector nog dicht en werden pas eind februari 
ook de regels voor musea versoepeld. Met 1,5 meter, mondkapjes en covidtoegangsbewijzen ging de sector ook 
langzaamaan weer open. Bezoekersaantallen bleven op 70% steken van voor 2022, iets waar de sector het hele 
jaar mee te maken heeft gehad.  Gelukkig bleven we de rest van 2022 open en zijn diverse tentoonstellingen en 
in toenemende mate evenementen, huwelijksvoltrekkingen en verhuringen gerealiseerd. 

De expositie Hoge Luchten, Schatten uit het Rijks in samenwerking met stichting M5, het Rijksmuseum en Arsis 
kon doorgaan en opende op 2 april groots op de Grote Binnenplaats. Voor het Markiezenhof eindelijk weer echt 
het gevoel dat we open waren. Deze expositie was dan ook een succes. Daaropvolgende de bijzondere expositie 
IF CLOTHES COULD TALK, over de invloed van kleding op je uitstraling, gevoel en gedrag. Samengesteld voor 
met name een jongere doelgroep. De opening was sprankelend, vernieuwend, bracht een heel nieuwe doel-
groep binnen, gaf een groots bereik op social media en smaakt naar meer. 

In het Sociaal Domein is begin 2022 een bijzondere samenwerking opgezet met VIV (Vrouwen Integratie 
Vandaag) rondom kennismaking met de Nederlandse taal. En is in mei de expositie Ik ben jonge mantelzorger 
geopend in de Geheimen Galerij in samenwerking met Mantelzorg West-Brabant onderdeel van WijZijn 
Traversegroep. Daarnaast boden we een podium aan kunstenaar Mart Franken, met een kortlopende expositie 
over vluchtelingen. 

Een succesvolle museumregistratie, 90 jaar Gemeentemuseum, opnames ‘Tussen Kunst en Kitsch’, schenking 
wandplaquette ‘Hoogste Waterstand tijdens de Watersnoodramp 1953’ aan Bruijs Jacht- en Staalbouw waren 
voor ons bijzondere momenten. Evenals de Guitar Award, Proefmei, Popmonument en Jeugdmonumentendag 
waar we naast een samenwerking ook een prachtig decor mochten zijn. De banden met de Stadsgidsen Bergen 
op Zoom zijn verder aangehaald en hebben geleid tot een samenwerkingsconvenant waar we trots op zijn. 

Het portret Menno baron van Coehoorn, een bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam, heeft een plek 
gekregen in zaal 1747. We zijn daarnaast ook dankbaar een vijftal bijzondere bruiklenen te mogen ontvangen: 
Wisselbokaal uit 1934 en een zilveren terrine (1680/81) van Stichting Vrienden van Zilver in en rond Bergen op 
Zoom, een bijzonder portret van gouverneur Louis de la Kethulle en twee sabels van Carl Phillip Theodor van 
Stichting Vrienden van het Markiezenhof. 

De lijst aan exposities, activiteiten en samenwerkingen is te groot om op te noemen. Het jaar 2022 zat na een 
‘gesloten jaar’ gelukkig weer boordevol activiteit en leven.

Tegelijkertijd handelde medewerkers van het Markiezenhof wel met de kennis van de ontwikkeling business-
case ‘Cultuur’ en daarbij behorende voorgenomen bezuinigingen. Hierdoor zijn gedurende het jaar ook ver-
schillende zaken tijdelijk ‘on hold’ gezet, zoals educatie, verhuringen en activiteiten in het museumcafé. Dit, 
gecombineerd met de sluitingen en de daarmee samenhangende daling van het aantal bezoekers, gecancelde 
evenementen en gebrek aan personeel, heeft zijn uitwerking gehad in de bezoekersaantallen, opbrengsten en 
resetten. Desondanks hebben in de tien maanden dat we open waren toch 30.781 mensen een bezoek gebracht 
aan het Markiezenhof, waarvan 18.519 museumbezoekers. Dit is exclusief bezoekers van ProefMei. Een aantal 
waar we trots op zijn. 
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Verbonden en ondernemend
Het jaar 2022 was voor het Markiezenhof een overgangsjaar. Tegen de achtergrond van uitgestelde bestuurlijke 
besluitvorming op voorgenomen bezuinigingen is samen met de medewerkers ‘Verbonden & Ondernemend’ als 
verbindende waardes vastgesteld. Daarmee wordt niet afgedaan aan de bestuurlijke voornemens om te 
bezuinigen, maar kritisch gekeken op welke wijze het Markiezenhof zich strategisch kan herpositioneren. 

Met een nieuw college per mei 2022 zijn er daadwerkelijk zowel voor het museum als voor het complex kansen 
om Bergen op Zoom met haar stadspaleis verder te helpen met de ambities: 
• Beleefstad 
• 4e stadsregio van Brabant 
• Aantrekkelijke stad voor vestiging van burgers & bedrijven 

Medewerkers zijn hierin meegenomen en hebben daarmee een kader gekregen. Een kader waarbinnen niet 
alleen vanuit de museale functie invulling wordt gegeven maar met name ook aan de niet museale activiteiten. 
Hiertoe worden evenementen, verhuringen en het bieden van een platform als dynamisch centrum op het 
gebied van cultuur, (re-)presentatie en verbinding voor burgers, bedrijven en instellingen, gerekend. 

Nu de businesscase langzamerhand naar zijn uitwerking komt en we als Markiezenhof in een aangepaste 
setting met nieuwe impulsen de draad weer oppakken, richten we onze blik op de toekomst. Samen met mede-
werkers en vrijwilligers hebben we alles uit 2022 gehaald wat erin zat! 

Met doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en geloof in de toekomst gaan we 2023 dan ook tegemoet.

 



Onthulling zilveren terrine in de Hofzaal  

Portret Menno van Coehoorn in Zaal 1747  

De zilveren wisselbokaal, expo ‘Vier eeuwen zilver’
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3. PUBLIEK EN PRESENTATIE 
 
TENTOONSTELLINGEN   

VASTE TENTOONSTELLING 
Na de herinrichting van de vaste tentoonstelling in 2019 zijn op verschillende momenten reacties en bevindingen 
opgehaald bij bezoekers, inwoners en vrijwilligers. De adviezen en opmerkingen ter verbetering van de zalen 
hebben we ter harte genomen en in 2022 zijn we begonnen hier werk van te maken. Zo maken we aanpassingen 
aan de Blauwe Zaal, zodat deze toegankelijker wordt, ook zijn de kinderziektes in de apparatuur van de Stijlkamers 
opgelost.

In Zaal 1747 is (het portret van) Menno van Coehoorn “thuis” gekomen, een langdurige bruikleen van het Rijks-
museum. In het gedeelte Authentiek Bergs is de nieuwe tentoonstelling Vier eeuwen zilver gerealiseerd, mede 
dankzij de prachtige bruiklenen van Stichting Vrienden van Zilver in en rond Bergen op Zoom. 

In 2022 zijn tevens plannen ontwikkeld voor het Secretum en de ruimte van de Zeeridder in samenwerking met 
Stichting Vrienden van het Markiezenhof. 
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Expo Gotscha Lagidse, het geheim van de smid
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WISSELENDE  TENTOONSTELLINGEN

Even dood: foto-expo Janita Sassen 
(10 november 2020 - 22 maart 2022)
 
Hoe leef je verder na een reanimatie? De foto’s van Janita Sassen toonden  
de kwetsbare mens… 
Janita Sassen (1965) fotografeert al bijna twintig jaar mensen (o.a. BN’ers) 
voor magazines en campagnes. Totdat een hartstilstand met blijvend 
hersenletsel van haar man Bert hun leven volledig op z’n kop zet. 
Deze tentoonstelling was te zien in de Geheimen Galerij. 

 
 
Gotscha Lagidse, het geheim van de smid 
‘the iron secret keeper’ 
(14 september - 6 maart 2022) 
 
Een indrukwekkende expositie van ‘Atelier Gotscha’. ‘Kom meer 
te weten over het geheim van deze wapensmid...’
Gotscha Lagidse, geboren en opgegroeid in de Kaukasus liggend in Georgië. 
Het land van het Gulden Vlies. Zijn bijzondere harnassen, waaronder het 
kinderharnas van Prins Maurits, en wapens toonden aan dat hij zijn ambacht 
tot kunst heeft verheven. Uniek vakmanschap en een bijzonder levensverhaal 
dat uiteindelijk leidt tot zijn Nederlandse status.
Het geheim van de smid was te zien in de Schatkamers. 



Expo Hoge Luchten, Schatten uit het Rijks Opening op de Grote Binnenplaats
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Hoge Luchten, schatten uit het Rijks
(3 april - 24 juli 2022)

Maar liefst 11500 bezoekers hebben de tentoonstelling Hoge Luchten, Schatten uit het Rijks bezocht! 
De meesterwerken met het thema (stads)lucht uit het Rijksmuseum waren te zien in onze Schatkamers.

De 40 schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum aangevuld met werken uit onze eigen collectie waren 
een kleine 4 maanden te zien in Bergen op Zoom. Prachtige vergezichten van grote meesters uit drie eeuwen, 
maar ook intieme stadsgezichten. Uiteraard waren op de tentoonstelling prachtige vergezichten met indruk-
wekkende wolkenluchten te zien, zoals van de 17e-eeuwse schilders Albert Cuyp en Jan van Goyen, maar ook 
van 
onder meer de belangrijke meester uit de Romantiek, Cornelis Springer. Uit de Haagse School waren 
verschillende werken van Jacob Maris vertegenwoordigd.

Evenals in de voorgaande edities is aan Hoge Luchten een hedendaagse kunstcomponent toegevoegd. 
Het duo Martin & Inge Riebeek bracht met ‘Stadlucht Maakt Vrij’ inwoners uit Bergen op Zoom in beeld in 
videoportretten. 
 
Meer over de educatieve component bij deze tentoonstelling vind je in het hoofdstuk Educatie.



Expo Arsis ontmoet: Hoge Luchten in de Tuinzaal Arsis ontmoet: Hoge Luchten 
op de Grote Galerij

Expo Oost West Thuis Best, Mart Franken 
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Parallelle expo Arsis ontmoet: Hoge Luchten 
(3 april - 24 juli 2022 ) 
 
Kunstcollectief Arsis heeft vanaf het begin van de reizende tentoonstelling Schatten uit het Rijks ingespeeld op 
de thema’s en hieraan exposities georganiseerd. Exposities waarbij kunstenaars zijn uitgenodigd om kunstwerken 
aan te leveren.
Ruim 130 kunstwerken werden aangeleverd door 83 kunstenaars en daaruit is door een onafhankelijke jury 
een keuze gemaakt. De tentoonstelling was te zien in de Tuinzaal en de Grote Galerij. 

Mart Franken: Oost West Thuis Best 
(9 augustus - 28 augustus 2022) 
 
Met het project ‘Oost West Thuis Best’ geeft kunstenaar Mart Franken een blik in de wereld van vluchtelingen 
die om verschillende motieven naar Nederland zijn gekomen. Hoe beleefden zij hun vlucht en waar staan ze nu. 
Wat heeft hen gevormd tot de mensen die ze nu zijn. Deze tentoonstelling vond plaats in de Tuinzaal. 



Foto-expo Ik ben jonge mantelzorger

Expo A Second Skin, Midia Coste 
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Ik ben jonge mantelzorger 
(30 mei - 29 januari 2023)
 
Een serie portretten en verhalen van zeven jonge mantelzorgers. Het Markiezenhof en WijZijn Mantelzorg 
Brabantse Wal werken samen voor deze expositie Ik ben jonge mantelzorger. 
Zeven portretten, gemaakt door fotograaf Nick Franken, staan centraal. Niet alleen hun foto, maar ook het 
achterliggende verhaal. Samen met Sanneke van den Boom vertellen deze jongeren hoe het is om zorg te hebben 
voor en/of over een naaste. Deze tentoonstelling is te zien in de Geheimen Galerij. 

A Second Skin  
(16 september - 19 maart 2022)
 
De Roemeense kunstenares Midia Coste is ‘artist in residence’ in de Tuinzaal. Zij is regelmatig aanwezig om 
haar kunstwerk steeds meer vorm te geven en vraagt hierbij paticipatie van bezoekers. 
Midia Coste onderzoekt het thema ‘een tweede huid’ met speciale aandacht voor het concept textiel, waarvan 
zij de betekenis uitbreidt tot het idee van een organische, kosmische onderlinge verbondenheid tussen alle 
(levende) dingen. De expositie sluit aan bij If Clothes Could Talk. 



Een tentoonstelling van fi lmmaker 
Funda Erzade & fashion designer 
Rosalie Boonstra

SEP.16
_MRT.19
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Impressie expositie If Clothes Could Talk 
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If Clothes Could Talk              
(16 september - 19 maart 2023)

Een unieke expositie met werk van onder andere filmmaker Funda Erzade en fashion designer Rosalie Boonstra. 
Combineer twee toptalenten, mode, media met het oudste stadspaleis van Nederland en er ontstaat een 
vernieuwend en verfrissend concept! Centraal binnen deze expo staat kleding. Kleding heeft invloed op wat je 
uitstraalt, hoe jij je gedraagt en hoe jij je voelt. Welk verhaal vertel jij met jouw kleding?

Door drie hoofdthema’s: gevoel, gedrag en uitstraling te combineren, gaan we dieper in op dit universele 
onderwerp. Het gevoel wordt op interactieve beleving versterkt door de kunstfilm van Funda Erzade (winnares 
Berlin Indie Film Festival 2021) en de prachtige design jurken van Rosalie Boonstra (Vogue, Heb ik wat van je 
aan? (Net5), trouwjurk Maxime Meiland).

Ook is de designjurk van de Belgische prinses Delphine van Saksen-Coburg én het groene pak (kopie) van 
prinses Alexia te zien. Woordkunstenares Amber Setta neemt jou op creatieve manier verder mee in de 
verhaallijnen die deze expo ondersteunen. Tot slot kijken we terug naar de mode in de tijd van onze markiezen 
van Bergen op Zoom én hoe de huidige koningshuizen hun stempel drukken door middel van kleding. 
De tentoonstelling is te zien in de Schatkamers. 



Opnames Tussen Kunst & Kitsch 

Roofvogelshows in de Franse Tuin 

Sena Guitar Award (diner) in de Hofzaal  
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EVENTS EN SAMENWERKINGEN

Het eerste deel van 2022 waren er door coronamaatregelen geen activiteiten mogelijk voor grote groepen. 
In de zomer van 2022 was er gelukkig weer meer mogelijk en zijn we weer gestart met samenwerkingen, we 
mochten weer! 

Het Markiezenhof fungeert vanuit commercieel oogpunt als centrale ontmoetingsplaats voor regionale, 
nationale en internationale bedrijven en ondernemers, overheden, particulieren, verenigingen, stichtingen en 
hun relaties. 

In co-creatie met ondernemers, verenigingen en stichtingen en op eigen initiatief organiseert het Markiezenhof 
commerciële activiteiten die tegelijkertijd betekenisvol zijn voor de stad, traffic genereren en als ook het 
gebruik van verhuurbare ruimtes inclusief horecavoorzieningen verhoogd en hiermee (kostendekkend) een 
bijdrage leveren aan een positief resultaat. 

Hiernaast profileert zij zich op de particuliere markt via bruiloften, recepties en andere vieringen.

Een overzicht van samenwerkingen 
• Randprogramma Hoge Luchten 
• Sleutel tot geluk VIV (Sociaal-maatschappelijk) 
• ProefMei 
• Roofvogelshows 
• Sena Guitar Awards 
• Open Monumentendag 
• PopMonument 
• Opnames Tussen Kunst & Kitsch
• ‘Ik ben jonge mantelzorger’ WijZijn Mantelzorg



Tamoil Cultuurprijs PopMonument  

Film Vastenavend  
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Zakelijke events en presentatie
• Gemeente Bergen op Zoom 
• ANV  
• Tamoil Cultuurprijs 
• Memorial Day 
• St. Vastenavend – filmopnames 
• Politieacademie 
• Samen in de Regio 
• Tamoil Cultuurprijs
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KERNCIJFERS

BEZOEKERSVERLOOP 
De eerste 3 maanden van het jaar was het erg rustig in het Markiezenhof. De culturele sector bleef bij de start 
van het jaar nog dicht en kon pas vanaf eind februari langzaamaan open op basis van restricties, mondkapjes en 
QR-code. In maart vielen de maatregelen weg en zag je dat het weer mondjesmaat drukker werd. Echter, onze 
kerndoelgroep (65-plussers) was het eerste kwartaal van het jaar nog erg voorzichtig. 

Vanaf april is er een stijging te zien in de bezoekersaantallen, mede dankzij de opening van de expo Hoge 
Luchten, Schatten uit het Rijks en meer vertrouwen bij de doelgroep. In de zomer zijn we in toenemende mate 
gestart met het ondersteunen en organiseren van activiteiten en evenementen. Juli was dan ook de drukste 
maand van het jaar. 

Pas aan het eind van het jaar (vanaf september) zijn we weer gestart met het actief organiseren van vehuur-
activiteiten en educatie. De grootste focus van educatieve activiteiten vanuit het onderwijs ligt normaal aan 
het eind van het schooljaar (april/mei/juni/juli). Dit jaar hebben we dit momentum dus helaas gemist, dit 
verklaart ook een lager aantal deelnemers educatie.

BEZOEKERSAANTALLEN
In de periode dat we open konden zijn, 
hebben in totaal 30.781 mensen 
het Markiezenhof bezocht. 
Dit is exclusief de ongeveer 15.000 
bezoekers tijdens die tijdens ProefMei 
ook bij ons de drempel over kwamen.

Museumbezoekers
Van het totaal aantal bezoekers bezochten 18.519 mensen het museum. Dit zijn zowel betaalde museum-
bezoekers, als bezoekers die dankzij een ander geldig toegangsbewijs met korting of gratis het museum 
konden bezoeken. Bijvoorbeeld met de Museumkaart, CJP-pas, ICOM kaart, Bankgiro-/Vriendenloterijkaart of 
dankzij een van onze samenwerkingen met onder andere Vrienden van het Markiezenhof, Stadsgidsen Bergen 
op Zoom en de Rembrandtvereniging.

Monumentbezoekers
In 2022 waren er 8.482 monumentbezoekers, als je de bezoekers aan ProefMei meerekent, dan komt dit aantal 
op ongeveer 23.482 bezoekers. Monumentbezoekers zijn personen die geen kaartje voor het museum hebben 
gekocht en ook niet voor een verhuring, bruiloft of educatieve activiteit naar het Markiezenhof komen. Dit 
zijn meestal niet betalende bezoekers, zoals vrij entree benedenverdieping, Open Monumentendag, Opening 
tentoonstelling en ander diverse evenementen. 

Deelnemers educatie
In totaal hebben we in de laatste vier maanden van het jaar 833 deelnemers aan educatie mogen ontvangen. 
Dit zijn zowel leerlingen en begeleiders uit het (basis)onderwijs, als volwassen deelnemers aan bijvoorbeeld 
een hoflezing.

Gasten verhuringen
Onder het onderdeel verhuringen rekenen we gasten die ons bezoeken voor een huwelijk of vergadering. 
Dat waren er vanaf september 2947 gasten.

Bezoekersaantallen Markiezenhof 2022

Museumbezoekers 18.519

Monumentbezoekers 8.482

Deelnemers educatie 833

Gasten verhuur 2.947

Totaal 30.781    (45.781 incl. ProefMei)
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WEBSITE      
Het afgelopen jaar is de website www.markiezenhof.nl in totaal 85.679 keer bezocht. Dit is een stijging van 62,13% 
ten opzichte van een jaar eerder. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het heropenen van de samenleving na 
corona.  
 
De Google Ads waren goed voor 17% van de bezoeken, wat neerkomt op ruim 14.000 sessies. 
 
De kanaalverdeling zag er als volgt uit: 
* Organische zoekresultaten (49%) 
* Directe bezoeken (25%) 
* Google Ads (17%) 
* Verwijzende websites (5%) 
* Social Media (4%) 
* Other (<1%) 
* De belangrijkste Social media kanalen waren afgelopen jaar Facebook, Instagram en LinkedIn. 
De groei zit met name in: 
+47% - Google Ads  
+31% - Social media  
+3% - Directe bezoeken 
 
Van juli 2022 tot en met november 2022 zijn de advertenties ruim 68.200 keer weergegeven op Google. Hier is 
vervolgens 8.800 keer op doorgeklikt. Het doorklikpercentage (CTR) was 13%. Dit is bovengemiddeld en een 
uitstekend resultaat. 
 
De top 5 pagina’s waren in 2022: 
Homepage 
Openingstijden en prijzen 
Tickets 
Praktische informatie 
Tentoonstellingen 
 
Ticketverkoop 
In 2021 zijn er in totaal 2.462 verkochte online tickets gemeten in Google Analytics. 
 
E-Commerce heeft afgelopen jaar een opbrengst van afgerond !6.580,89 gemeten in de online ticketverkoop. 
Dit is een daling van ruim 51% ten opzichte van 2021. Reden is dat in 2022 een online reservering en e-ticket niet 
meer verplicht was na het heropenen van de samenleving door Corona. 
 
SOCIAL MEDIA 
2022 stond in het teken van het vergroten van de interactie met onze volgers. Zowel door snel te reageren op 
berichten als het delen van berichten waarin we waren getagd door onze volgers.  
 
Er is een toename van interactie te zien met name op alle kanalen die we actief inzetten: Facebook, Instagram 
en LinkedIn. Onze berichten worden meer gedeeld waardoor het bereik gestegen is, zowel onder onze bekende 
bezoekers als onbekende bezoeker.  
 
In 2023 zetten we deze trend door en richten we ons meer op Stories: berichten die 24 uur te zien. Het inzetten 
van bewegend beeld (video) en actuele berichten te delen biedt kansen om nieuw publiek te bereiken, onze relatie 
met ons publiek te versterken en onze interactie te verhogen. 



Bericht met grootste bereik op Facebook in 2022

Enkele populaire berichten op Insta 
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Facebook
3.839 volgers (toename 268 likes = +67,5% vergeleken met vorige periode) 
276.114 personen bereikt (+479,8% vergeleken met vorige periode) 
8.181 bezoeken aan pagina/profiel (-21,9% vergeleken met vorige periode) 

Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat er minder mensen de Facebookpagina bezoeken, echter zijn 
de bezoekers wel meer verbonden met de pagina (Markiezenhof). Het bereik* is namelijk explosief gestegen.  

*Het bereik is het aantal mensen dat content van je pagina of over je pagina heeft gezien, waaronder berichten, 
verhalen, advertenties, sociale informatie van mensen die interactie hebben met je pagina en meer.

Instagram 
1.440 volgers (toename 206 volgers vergeleken 
met vorige periode) 
19.082 personen bereikt (+646,6% vergeleken 
met vorige periode 
2.443 bezoeken aan profiel (+117%% vergeleken 
met vorige periode) 

Er is een enorme toename van interactie op 
Instagram volgens deze statistieken. Deels te 
verklaren dat er minder mensen de Facebook-
pagina van het Markiezenhof bezoeken, maar 
vervolgens wel overgegaan zijn op Instagram 
(verschuiving van het social media kanaal). 
Daarnaast speelde de opening van If Clothes 
Couls Talk voor een grote zichtbaarheid en veel 
bereik op Instagram, als passend medium voor 
deze jongere doelgroep.



Bericht met grootste bereik op LinkedIn in 2022 Demografische gegevens bezoekers 

Bericht met grootste bereik op Instagram in 2022
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LinkedIn
392 volgers in 2022 (+152 volgers) 



Nieuwsbrief mei en december 2022 

Omroep Brabant, Merlijn in het spoor van 
Napoleon, Bart van Eekelen vertelt over onze 
stadssleutels. 

Eurosport met mooie beelden van het Hof 
tijdens de Vuelta, de ronde van Spanje 

De Bode en BN de Stem, met een artikel 
over opnames Tussen Kunst en Kitsch en 
de onthulling Zilveren terrine 

Overzicht abonnees nieuwsbrief
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IN DE MEDIA
Afgelopen jaar waren we zichtbaar in de lokale en regionale media met o.a. de tijdelijke tentoonstellingen, de 
onthulling van de nieuwe aanwinsten, opnames Tussen Kunst & Kitsch, bijzondere objecten (stadssleutel) etc...
Landelijk was er aandacht voor het Stadspaleis via Eurosport en NOS Sport tijdens de Vuelta, de ronde van 
Spanje. Het Markiezenhof kwam mooi in beeld met een korte uitleg over het complex. 

Nieuwsbrief
1250 abonnees (+ 12 abonnees).
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5.  EDUCATIE 
 
Door coronabeperkingen zijn er de afgelopen 2 jaar geen schoolbezoeken mogelijk geweest. In september 
2022 is dit weer opgepakt. Van september t/m december zijn er 415 kinderen op bezoek geweest in ons mooie 
stadspaleis en de verwachting is dat het schoolbezoek weer zal aantrekken. Het educatieprogramma bij Hoge 
Luchten is wel doorgegaan, de werkgroep educatie heeft hiervoor een prachtig programma gerealiseerd. 
Educatie bij de vaste expositie en If Clothes Could Talk is in 2022 ‘on hold’ gezet in navolging van de uitwerking 
van de businesscase. Dit betekent dat wat eerder is ontwikkeld kon blijven maar er geen nieuwe educatieve 
projecten ontwikkeld zijn.  

Een museum kan niet zonder educatie, dit speelt een belangrijke rol in het doorgeven van erfgoed. Zonder 
kennis van het verleden kunnen we het heden niet begrijpen en de toekomst vormgeven. De wens om educatie te 
blijven aanbieden was dan ook groot en heeft ertoe geleid dat we de samenwerking met het CKB weer hebben 
opgezet en in het laatste deel van 2022 weer is opgepakt. Dit verklaart het aantal deelnemers aan educatie. 
Dat was: 833 deelnemers educatie. Dit zijn zowel leerlingen en begeleiders uit het onderwijs, als kinderen en 
volwassenen die deelnamen aan een van onze educatieve producten zoals een lezing of college.
 
REGULIERE BEZOEKERS MET KINDEREN
Bezoekers met kinderen kunnen kiezen uit drie speurtochten, welke bij de balie worden aangeboden. Voor de 
kleinste bezoekers (4-6 jaar) een speurtocht met puzzels. Voor 8 t/m 12 jaar een speurtocht in de zalen van de 
jaarmarkt, het anatomisch kabinet en de miniatuurkermis over Bergen op Zoom als kermisstad en 
overwinteringsplaats voor kermisfamilies. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar een speurtocht door 7 van onze 
zalen om het gehele Stadspaleis te ontdekken.
 
PRIMAIR ONDERWIJS   
Onderstaand aanbod kunnen basisscholen binnen de gemeente Bergen op Zoom aanvragen via de KCE-gids/
Cumenu. Basisscholen buiten de gemeente Bergen op Zoom kunnen dit aanbod ook aanvragen via de website 
van het Markiezenhof. Ook kunnen basisscholen via Erfgoed Brabant vouchers aanvragen voor de activiteit 
Museumschatjes en die besteden bij een museum naar keuze, waaronder het Markiezenhof. 

Ridders en Kastelen  Groep 1/2/3/4
Over het leven van markiezen en markiezinnen in het grootste stadspaleis van Nederland.

Waardevol of weggooien?  Groep 4/5/6
Leerlingen maken aan de hand van dit lespakket kennis met de begrippen verzamelen, selecteren en bewaren. 
Ook leren zij wat erfgoed is en wat de criteria zijn die achter erfgoedselectie schuilgaan.

Komt dat zien, komt dat zien!  Op twee niveaus: groep 5/6  en groep 7/8
Over Bergen op Zoom als kermisstad en overwinteringsplaats voor kermisfamilies. 

Kijken naar kunst: Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Deze activiteit is gebaseerd op Visual Thinking Strategies (VTS), een wetenschappelijk onderbouwde methode 
van kunstbeschouwing. Tijdens die activiteit kijk je met een groepje naar een kunstwerk en benoem je wat je 
ziet. Omdat iedereen anders kijkt, ga je a.h.w. door de ogen van anderen steeds weer nieuwe dingen ontdekken. 
Omdat alle observaties goed zijn is het veilig en toegankelijk voor iedereen. Dit versterkt zelfvertrouwen/
autonomie en maakt verbinding. Door de inbreng van anderen leer je dat er meerdere perspectieven zijn om 
naar iets te kijken en leer je respect te hebben voor elkaar mening. Je leert naar elkaar te luisteren en je eigen 
mening te formuleren.



Voelschilderij, Jongkind, Rotterdam bij manenschijn
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Museumschatjes i.s.m. Erfgoed Brabant
Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat een 
voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel geld 
waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij hoort. 
Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de leerlingen in 
groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

Leskist De middeleeuwse stad i.s.m. Erfgoed Brabant
Aan de hand van de voorwerpen en de daarbij behorende werkbladen leren zij over de verschillende aspecten 
van het leven in de Romeinse tijd, waaronder: het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizen-
bouw, religie, sport en spel en het leger.

Leskist De middeleeuwse stad i.s.m. Erfgoed Brabant
Hoe was het leven in een Middeleeuwse stad in Brabant? Ga zelf aan de slag met bronnen en materialen.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Bij de tentoonstelling IF CLOTHES COULD TALK is door de conservator een lesbrief ontwikkeld voor VO 
scholen rondom de drie overkoepelende thema’s: uitstraling, gevoel en gedrag. Deze lesbrief is met een 
uitnodiging om de expositie te bezoeken verstuurd aan alle VO scholen in de regio. Dit heeft geresulteerd in 
een project met het Moller/Juvenaat in 2023. Streven voor het nieuwe jaar is om bij elke expositie een 
programma in samenwerking met het VO te ontwikkelen, om zo ook deze leerlingen te bereiken en betrekken.

EDUCATIEPROGRAMMA HOGE LUCHTEN
Voor de expositie Hoge Luchten is voor het thema Inclusie gekozen voor om extra aandacht te geven aan 
mensen met een visuele beperking. Voor museum het Markiezenhof is contact gezocht met Kees Spikker van 
de stichting Welzijn Visueel Gehandicapten en Pieter Bruys van de stichting Toegankelijk Bergen op Zoom. 
Er is gekeken naar laagdrempelige mogelijkheden ter verbetering van het bezoek van mensen met een 
beperking. 

Er zijn hiernaast bij enkele schilderijen beeldbeschrijvingen 
voor de audiotour ontwikkeld. De soundscapes zijn 
gemonteerd met de beeldbeschrijvingen om zo te komen
tot meer beleving voor mensen met een visuele beperking 
maar ook voor bezoekers zonder die beperking.

Ook is er een voelschilderij vervaardigd bij het schilderij 
van Jongkind, Rotterdam bij maneschijn, door Trees Penters
via bemiddeling van Wiegerina van der Meer onze educatie
collega uit Harlingen. In Bergen op Zoom hebben de heren
van de Technische Dienst een prachtige kast vervaardigd 
waarin dit voelschilderij zo gepositioneerd is dat er gevoeld
kan worden en nadien door het terugslaan van een leren lap
ook gekeken kan worden naar dit werkstuk.
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schatten uit het Rijks

WOLLIGE WOLKEN SPEURTOCHT
Leuk dat je meedoet met onze spannende speurtocht langs prachtige schilderijen en ander  
moois uit het Rijksmuseum en ons eigen Markiezenhof. Er is veel te zien en te ontdekken onder al 
die wollige wolkenluchten! 

Wat ga je doen?
Je ziet hieronder foto’s van een klein gedeelte van schilderijen die je in de Schatkamers kunt zien.  
Kun jij het schilderij vinden dat bij de foto hoort? 
Zet een kruisje bij de afbeeldingen van de schilderijen die je gevonden hebt.

Ben je wat ouder, dan kun je op zoek naar de WEETJES & GEHEIMEN die bij de schilderijen horen. 
Zoek het schilderij, lees wat er op dit papier over het schilderij geschreven staat en probeer het antwoord te 
vinden. Met de speciale zaklamp kun je in de buurt van het voorwerp het juiste antwoord vinden. 
Met de letters van de juiste antwoorden kun je weer een nieuw woord maken.  

Veel succes!

Heel lang geleden waren er nog geen supermarkten 
waar je eten kon kopen, dat deed je gewoon buiten, op 
de markt. Op de markt was het druk en gezellig, want 
daar kwam je iedereen tegen. Wat verkopen ze op de 
markt op dit schilderij? Wat ligt er links op de kraam?

Kijk ook maar eens goed naar de jongens op de 
voorgrond. 
Wat pakt de jongen met het groene jasje op van de 
grond? Hij pakt zijn ...

Zie je die grote poort op het schilderij? Vroeger zat er een dikke 
muur om de stad, om de stad te beschermen tegen invallen en
was de poort de verbinding tussen de stad en het platteland. 
Ook Bergen op Zoom heeft nog een mooie stadspoort, maar die 
staat nu midden in de stad, want er zijn veel huizen bijgebouwd. 

In deze zaal staat een maquette van deze poort. 
Zoek hem maar op! 

De Bergse poort heet? ....

Vul al je gevonden woorden nu in op de juiste regel. Welk woord staat er op de gele lijn?

De oplossing is: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hoera, je hebt de oplossing gevonden. Goed gedaan hoor! 
Je hebt veel gezien en ontdekt op de schilderijen.

Ben je  nieuwsgierig naar nog veel meer verhalen en geheimen in dit geheimenpaleis? 
Ga dan eens op zoek naar de Zeeridder. Hij wijst je de weg. 
Als je goed kijkt zie je hem bovenop het torentje van het Markiezenhof.  
Hij kijkt uit over heel Bergen op Zoom. Als je op de Grote Binnenplaats staat kun je hem hoog 
in de lucht zien schitteren. Ook binnenin het Markiezenhof is de Zeeridder te vinden. 
Kijk maar eens in de Blauwe Zaal. 

En heb je de zweefmolen gezien in Schatkamer 1B? Die komt van de kermisafdeling op de 2e etage.
Daar staan nog veel meer kermisattracties in het klein, die je kunt laten draaien. Super leuk!

In het Markiezenhof is nog veel meer moois te 
ontdekken en er zijn nog meer andere leuke speurtochten
te doen, dus we zien je graag nog eens terug!

Tot ziens! 

HAL

SCHATKAMER 1A

V

G

VOOR JONG & OUD
ACTIVITEITEN

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 Rijksmuseum. 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
In deze expositie ligt de nadruk niet 
alleen op de lucht boven steden, maar
ook op de lucht in de steden. Om vrij 
te kunnen denken is lucht en ruimte 
nodig, openheid en tolerantie. Stads- 
lucht maakt vrij. Stadsgezichten 
met burgers onder hoge luchten 
vertellen een uniek verhaal over de 
identiteit van Nederland. 

SCHILDERIJEN 
Uiteraard zijn op de tentoonstelling 
prachtige vergezichten met indruk-
wekkende wolkenluchten te zien, 
zoals van de 17e-eeuwse schilders 
Barend Avercamp en Jan van Goyen, 
maar ook van onder meer de belan-
grijke meester uit de Romantiek, 
Cornelis Springer. Uit de Haagse 
School zijn verschillende werken 
van Jacob Maris vertegenwoordigd. 

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, schrijf- en 
dansworkshops, en voor kinderen 
een workshop vliegers maken. 
Kinderen kunnen colleges volgen van 
de MuseumJeugdUniversiteit over 
lucht en wind. Ook is er weer een 
fotowedstrijd. 

BELEVING
Bij Hoge Luchten is een fraaie 
catalogus te koop. Er is een audio-
tour 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. De audiotour is 
geschikt voor bezoekers met een 
visuele beperking. 
Bijzonder onderdeel van de tentoon-
stelling is een reeks videoportretten 
getiteld ‘Stadslucht maakt vrij’ 
gemaakt door het kunstenaarsduo 
Martin & Inge Riebeek waarin 
Bergenaren vertellen hoe zij lucht, 
in de betekenis van vrijheid, ervaren. 

Voor meer info over de activiteiten 
zie binnenzijde van deze folder en 
onze website: 
www.markiezenhof.nl/hogeluchten

SCHATTEN UIT HET RIJKS

HOGE 
LUCHTEN 

schattenuithetrijks.nl

03•04•2022 – 24•07•2022

Markiezenhof
Bergen op Zoom 

VOOR JONG & OUD
ACTIVITEITEN

Expo Arsis ontmoet: Hoge Luchten 
           Tuinzaal Markiezenhof + Grote Galerij 
Expo SIDS: Stinkende leerlooiers in de vrije stadslucht      
           elke woensdag- & zaterdagmiddag  
SIDS: Luchtige Archeologische Stadswandeling   
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten  
SIDS: Luchtige Archeologische Stadswandeling 
Workshop SIDS: ‘Zit er een luchtje aan?’  
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten 
Workshop Schrijven & schrappen: Metaforen in de lucht 
Workshop IVN Groene Zoom: Excursie over wilde bijen 
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten  
Workshop: Vliegers maken 
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten  

F= familie (jong en oud)     V= volwassenen       K= kinderen

Expo: Arsis ontmoet: Hoge Luchten 
           Tuinzaal Markiezenhof + Grote Galerij 
Expo SIDS: Stinkende leerlooiers in de vrije stadslucht 
           elke woensdag- & zaterdagmiddag  
Archeologietour SIDS: De verborgen Vesting
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten 
Workshop SIDS: ‘Zit er een luchtje aan?
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten
Workshop in de wolken schrijven: Hollandse luchten 
         in Japanse Verzen
Workshop IVN Groene Zoom: Tussen lucht en rietkraag, 
        vogelexcursie door de Noordpolder
SIDS: Luchtige Archeologische Stadswandeling   
Archeologietour SIDS: De verborgen Vesting
Archeologietour SIDS: De verborgen Vesting
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten

03/04 - 24/07 
 
03/04 - 24/07

ZA 04
Z0   05
ZA 11
ZA 11
Z0 12

Z0 12

VR 17
ZA 18
ZO 19
ZA  25

V  
 
V F

V F K
V
K 
K
V

V

V F K
V F K
V F K
V

Voor meer info over activiteiten & tentoonstelling Hoge Luchten:  

www.markiezenhof.nl/hogeluchten 

 
Expo Arsis ontmoet: Hoge Luchten 
           Tuinzaal Markiezenhof + Grote Galerij  
Expo SIDS: Stinkende leerlooiers in de vrije stadslucht      
           elke woensdag- & zaterdagmiddag  
Archeologietour SIDS: De verborgen Vesting
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten
Workshop SIDS: ‘Zit er een luchtje aan?’
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten  
Luchtige Archeologische Stadswandeling 
Dansworkshop: Meditation des Tanzes - Sacred Dance
SIDS: Luchtige Archeologische Stadswandeling 
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten

03/04 - 24/07 

03/04 - 24/07

ZA  02
ZO  03
ZA  09
ZA  09
ZA  09
ZO  10 
ZO  10
ZA  17
VR  23

V

V

V F K
V F
K
V
V F K
V
V F K
V
V

Expo Arsis ontmoet: Hoge Luchten 
           Tuinzaal Markiezenhof + Grote Galerij
Expo SIDS: Stinkende leerlooiers in de vrije stadslucht  
           elke woensdag- & zaterdagmiddag  
Workshop & Wandeling IVN Groene Zoom: WOLKenSTILTE  
Archeologietour SIDS: De verborgen Vesting
Workshop SIDS: ‘Zit er een luchtje aan?
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten 
Workshop Schrijven & Schrappen: In de wolken
SIDS: Luchtige Archeologische Stadswandeling   
SIDS: Luchtige Archeologische Stadswandeling   
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten 
Stadswandeling STADSGIDSEN: Hoge Luchten 

V

V F 
 
V
V F K
K
V
V 
V
V F K
V F K
V
V

03/04 - 24/07 
 
03/04 - 04/07

ZO  01 
ZA  07
ZA  07
Z0  08
ZA  14
Z0  15 
ZA  21
ZO  22
ZO  22 
ZA  28

Workshop Schrappen & Schrijven: miniworkshop op papierDoorlopend V

03/04 - 24/07 

03/04 - 24/07

ZA  09 
ZO   10  
ZO   10
ZA  16
ZA  16
ZA  23
ZO  24  
ZO  24  
ZO  24
ZA  30

V

V F

V F K 
V
V F K
K
V
V
K
V 
K 
V

ACTIVITEITEN PROGRAMMA
APR JUN

JUL

MEI

Wollige wolken speurtocht

College ‘Hoe hoog kan jij denken’ met Boris van Meurs

Activiteitenfolder Hoge Luchten
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Wollige Wolken speurtocht
Voor de jonge bezoekers ontwikkelden we een spannende 
speurtocht; de Wollige Wolken speurtocht. Gewapend met 
een blacklight lampje en een vragenblad met daarop fragmenten
van schilderijen gaan kinderen op zoek naar de betreffende 
kunstwerken. Per kunstwerk is er een vraag te beantwoorden
die iets duidelijk maakt over wat er op het schilderij te zien is.
Om te controleren of het goede antwoord gevonden is kan men
met het blacklight lampje schijnen op een afbeelding van een 
wolkje wat zich in de nabijheid van het kunstwerk bevindt. Op het 
wolkje staat het antwoord geschreven met een blacklight stift.

MuseumJeugdUniversiteit
Nieuwsgierige kinderen konden in het Markiezenhof terecht voor
een collegereeks van de MuseumJeugdUniversiteit. De college-
reeks ging over lucht, wolken, weer en wind en sloot mooi aan bij
de tentoonstelling ‘Hoge Luchten’. Bovendien werd zo mogelijk 
een verbinding gemaakt met enkele schilderijen van het 
Rijksmuseum.
Rekening houdend met een mogelijke beperking van de groeps-
grootte i.v.m. corona, konden maximaal 30 kinderen zich aanmelden
voor de reeks. Binnen een week was de reeks uitverkocht en 
stonden er meerdere kinderen op de wachtlijst.

Activiteiten en workshops geïnspireerd en verbonden aan de expositie Hoge Luchten
Bij iedere editie van de M6-tentoonstellingen zoeken wij de samenwerking met verschillende organisaties en 
verenigingen in Bergen op Zoom en omgeving om aan te haken bij de expositie om zo te zorgen voor meer 
bekendheid en een groter draagvlak. Dit resulteerde ook in 2022 in fijne samenwerkingen en een prachtig ac-
tiviteitenprogramma in samenwerking met IVN de Groene Zoom, Stichting In den Scherminckel, Stadsgidsen 
Bergen op Zoom, schrijverscollectief Schrijven en Schrappen en het CKB, Centrum voor de Kunsten Bergen 
op Zoom.



We hadden 3 verschillende audiotours bij Hoge Luchten Stadslucht maakt vrij
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VTS-rondleiding
Een groep van 12 cursisten van het CKB jongerenatelier hebben de expositie bezocht en samen 3 schilderijen 
bekeken en besproken middels de VTS-methode, waarbij iedere deelnemer uitgenodigd wordt om mee te 
kijken en te praten. Door samen te kijken en door te luisteren naar elkaar en de gespreksleider treedt er een 
vertraging op waardoor meer ruimte ontstaat om een kunstwerk te doorgronden en zo een blijvende indruk 
achter te laten. 

Bergse audiotour
In Bergen op Zoom zijn we bij de expositie Lage Landen gestart met het maken van een eigen audiotour. Bij 
Koele Wateren hebben we dit als educatiegroep opgepakt en hebben we samen twee verschillende audiotours 
gemaakt: de Rijksmuseumtour, met verhalen van Jenny Reinaerts, en een kindertour met verhalen, opdrachten 
en liedjes. Naast deze twee audiotours maken we in Bergen op Zoom, sinds Koele Wateren, nog een derde 
audiotour met Bergse verhalen.

Voor de invulling van de audiotour met Bergse verhalen, hebben we de verbinding gezocht door onder andere 
een weerkundige te vragen een verhaal te vertellen bij twee schilderijen met prachtige wolkenluchten. Bij een 
landschap met lucht en vogels heeft een vogelkenner van de Vereniging voor Natuureducatie een verhaal 
verteld over zijn beleving en de vogels in de lucht. 

Voor een verbinding met een van onze eigen objecten, een maquette van de Sint-Gertrudiskerk op de Markt 
in Bergen op Zoom, heeft de stadbeiaardier een mooi verhaal verteld over de functie van het klokkenspel 
vroeger en nu en bovendien een prachtig stukje muziek gespeeld. Ook een mooie verbinding door de tijd heen 
maakte de kermisexploitant Frank Vale door zijn verhaal over zijn beroep als kermisexploitant, een vak dat al 
generaties lang in zijn familie wordt doorgegeven. 

Stadslucht maakt vrij: videoportretten en lesprogramma VO
Bij de expositie Hoge Luchten is wederom de samenwerking gezocht met hedendaagse kunstenaars. Voor deze 
editie is het kunstenaarsechtpaar Martin en Inge Riebeek gevraagd om een serie videoportretten te maken 
rondom het thema vrijheid. Dit resulteerde in een geweldig mooie reeks van portretten, die te zien zijn via 
www.vimeo.com/hogeluchten. 

Vanuit dit project hebben we een verbinding willen maken met het middelbaar onderwijs, de expositie en de 
videoportretten. Hiervoor is een laagdrempelig lesprogramma ontworpen waar hedendaagse vrijheid verbonden 
wordt aan de vrijheid die beschreven wordt in de expositie door de ondertitel; Stadslucht maakt vrij.



Bruikleen Markiezenhof voor Tongerlohuys Bruikleen Rijkmuseum expo Hoge Luchten 
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5.  COLLECTIEBELEID

Collectieverzekering 
De topstukken van de museale collectie zijn als zodanig aangeduid in het registratiesysteem Memorix Maior. 
Tevens is er een aparte lijst gemaakt van alle topstukken en (historische en geldelijke) waardevolle collectie-
stukken ten behoeve van de verzekering. Hiervoor heeft Collectiebeheer het overgrote deel van de collectie 
getaxeerd. De deelcollecties Topstukken, Numismatiek, Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Meubilair, Zilver, 
Fotografie en de in geschreven tekeningen- en schilderijencollectie van Van Dort zijn geheel getaxeerd. 
In 2023 zullen de resterende objecten binnen de collectie worden getaxeerd om zo het overzicht volledig te 
maken voor de verzekering. Ieder jaar zal het overzicht worden aangevuld met nieuwe aanwinsten en bruiklenen. 
 
Bruiklenen 
De museale collectie van de gemeente Bergen op Zoom wordt beheerd door Museum het Markiezenhof. 
De collectie bestaat uit historische objecten uit de 16e tot en met de 20ste eeuw die niet alleen van belang zijn 
voor de stad, maar voor de hele regio die in het verleden behoorde tot het Markiezaat van Bergen op Zoom 
(1533-1795). Het museum wil dit kostbare, gemeenschappelijke bezit graag zoveel mogelijk toegankelijk maken 
voor het publiek. Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de collectie zichtbaar 
wordt en in context aan publiek kan worden gepresenteerd.  
In medewerking aan de tentoonstelling De hand van Antwerpen in Museum Tongerlohuys heeft het 
Markiezenhof dit jaar tientallen objecten om niet in bruikleen afgestaan voor de duur van de tentoonstelling 
die tot augustus 2023 in Roosendaal én in het Karrenmuseum in Essen is te zien. De betreffende tentoonstelling 
geeft weer wat de invloed van Antwerpen was op de regio en de rol en invloed van Antwerpen op Bergen op 
Zoom komt hierin tevens en nadrukkelijk aan bod. 

In het kader van de reizende tentoonstelling Schatten uit het Rijks: Hoge Luchten (2 april 2022-24 juli 2022) heeft 
Museum het Markiezenhof veertig bruiklenen van het Rijksmuseum, veertien bruiklenen van het West-Brabants 
Archief én een bruikleen van Museum Boijmans-Van Beuningen in ontvangst mogen nemen. Voor de daar-
opvolgende tentoonstelling If Clothes Could Talk (16 september 2022 – 19 maart 2023) werden onder meer 
bruiklenen van Het koninklijk huis in Nederland en in België toegezegd aan Museum het Markiezenhof. 
Er komt veel kijken bij bruikleenverkeer: transport, restauratie, conservering, verpakking, klimaat en veiligheid 
zijn belangrijke aspecten. In het afgelopen jaar heeft de afdeling Collectiebeheer weer ingezet op de 
professionalisering van het inkomende en uitgaande bruikleenverkeer. 
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Schenkingen en langdurige bruiklenen aan het museum 
Bruikleenovereenkomsten worden over het algemeen aangegaan voor tijdelijke tentoonstellingen. Museum het 
Markiezenhof kent echter meerdere begunstigers, onder wie de Stichting Vrienden van het Markiezenhof en de 
Mastboom-Brosens Stichting, die de geschiedenis van de stad en regio graag willen uitdragen en het museum 
beschouwen als het beste platform om dit te presenteren. Dankzij de steun van schenkers en bruikleengevers 
blijft collectievorming en –verrijking in de toekomst mogelijk. 
 
In 2022 heeft het museum de volgende objecten in schenking of in bruikleen verkregen: 
• Anton van Meurs, Borstbeeld van Martha van Meurs-de Jonge, 1930-1940 én een kleibeeld, vervaardigd 

door Anton van Meurs. Geschonken door Mart Franken op 11 januari 2022. Anton en Martha van Meurs 
waren bekende kunstenaars, woonachtig in Bergen op Zoom. 

• Jan van der Kreek, Schilderij van een huis aan de Rijsselbergseweg te Bergen op Zoom, ca. 1900.             
Geschonken door mevr. Van Tilburg op 11 januari 2022. Het schilderij geeft een niet langer bestaand stads-
gezicht van de gemeente Bergen op Zoom weer. 

• Jean Fournier, Portret van Sebastiaan van Glabbeeck, 1752. Geschonken door dhr. Haagedoorn op            
24 februari 2022. Als kolonel en chef der artillerie heeft Van Glabbeeck samen met generaal Härtel een 
plan ontworpen voor de verdediging van de vesting Bergen op Zoom in 1747. 

• Twee sabels met de initialen van Carl Theodor van de Palts-Sulzbach. In langdurige bruikleen gegeven 
door de Stichting Vrienden van het Markiezenhof op 24 februari 2022. 

• Kopie naar Caspar Netscher, Portret van Menno van Coehoorn (1641-1704). In langdurige bruikleen         
gegeven door het Rijksmuseum op 11 maart 2022. Ter gelegenheid van het nieuwe depot (Collectiecentrum 
Nederland) van het Rijksmuseum en de prettige samenwerking met Stichting Samenwerkende Musea 
(M5) mochten de musea een portret uitkiezen voor langdurige bruikleen. Het portret van de steden-          
bouwkundige die de vestingwerken van Bergen op Zoom ontwierp is op zijn plaats in het Markiezenhof. 

• Antonius Andriessen, zilveren wisselbokaal uit 1934. In langdurige bruikleen gegeven door de Stichting 
Vrienden van Zilver in en rond Bergen op Zoom op 10 september 2022. Deze beker, gemaakt in opdracht 
van de gemeente Bergen op Zoom voor het jaarlijkse Concours Hippique op Kijk in de Pot als wisseltrofee. 
De namen van de winnende paarden tot 1938 staan in de beker gegraveerd. 

• Andriessen goud- en zilveratelier, Twee zilveren speldjes van het St. Sebastiaansgilde te Hoogerheide. 
Geschonken door mevrouw Bennaars-Van Hooydonk op 27 september 2022. Het gilde behoorde ooit tot 
het Markiezaat Bergen op Zoom en speelde een rol bij het heroprichten van het St. Sebastiaansgilde van 
Bergen op Zoom. 

• Bartholomeus van der Helst, Portret van Louis de la Kethulle, 1647. In langdurig bruikleen gegeven door 
de Stichting Vrienden van het Markiezenhof op 20 november 2022. 

• Willem Brouwers, zilveren terrine uit 1680. In langdurige bruikleen gegeven door de Mastboom-Brosens 
Stichting op 30 november 2022. De terrine is vervaardigd door een Bergse zilversmid, is bijzonder van 
formaat, gewicht en artistieke kwaliteit. Het is de enige bekende zilveren terrine uit Bergen op Zoom. 

• Holleman, Schilderij van twee Bergse boten, 1938. Geschonken door dhr. Blok op 7 december 2022.          
De Bergse boten waren in het bezit van de Bergse familie Landa. 

• Gereedschap en … uit de werkplaats van Andriessen

2 sabels met de initialen van Carl Theodor van de Palts-Sulzbach Zilveren terrine uit 1680



Bartholomeus van der Helst, Portret van Louis 
de la Kethulle, 1647. In langdurig bruikleen 
gegeven door de Stichting Vrienden van het 
Markiezenhof.
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Conservering & restauratie 
Museum het Markiezenhof kent een actief conserveringsbeleid. De afdeling Collectiebeheer is in 2017 gestart 
met het conserveren van de deelcollectie Zilver, waarbij alle zilveren objecten op verantwoorde wijze worden 
gepoetst en geseald om de objecten in optimale staat te bewaren. Ook worden recentelijk verworven objecten 
en bruiklenen bij binnenkomst op verantwoorde wijze gepresenteerd en bewaard of geretourneerd. Naast 
dit actieve beleid op gebied van beheer en behoud, kent het museum een passief restauratiebeleid. Dit houdt 
in dat objecten alleen worden gerestaureerd wanneer dit noodzakelijk is voor het behoud van het object of 
indien het object wordt gepresenteerd in een tentoonstelling. 
 
In 2022 heeft het museum de volgende objecten gerestaureerd in het kader van de tentoonstelling 
Hoge Luchten, Schatten uit het Rijks: 
• Matthijs Naiveu, Schilderij Kermistafereel, 17e eeuw (inv. nr. 11004) collectie het Markiezenhof. 
• Matthijs Naiveu, Schilderij Kwakzalver, 17e eeuw (inv. nr. 10000-425) collectie het Markiezenhof. 
• Antonie Beerstraten, Schilderij Dorpsgezicht met ijspret, 16e eeuw (inv. nr. 18552) collectie het Markiezenhof. 
• Adrianus J.M. Disco, schilderij Rijksmuseum, 1905 (inv. Nr. 00980) collectie het Markiezenhof. 
• Kermisminiatuur zweefmolen (inv. Nr. 16023) collectie het Markiezenhof (in eigen beheer) 
 
Museumregister 
Op 13 april 2022 is het toetsingstraject van het Museumregister Nederland positief voltooid.



Vrijwilligers bijeenkomst 
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6.  VRIJWILLIGERS 

Het Markiezenhof bouwt al enige jaren aan een poule van vrijwilligers die de reguliere suppoosten onder-
steunen. Deze poule breidt zich langzaam uit en de inzet krijgt meer een structureel karakter met als doel 
de service voor de museumbezoeker te verhogen. Verder is er de intentie de poule verder uit te breiden met 
vrijwilligers voor ondersteuning bij balieontvangst, collectiebeheer, winkel en horeca. 

Ten behoeve van de tentoonstelling Hoge Luchten was de bestaande capaciteit nog niet voldoende om de 
tentoonstellingszalen continue te bemensen. In 2022 is de samenwerking met Stadsgidsen (SBM) gezocht om 
onze expertise en vrijwilligers samen aan te trekken en in te zetten. Dit heeft geresulteerd in aannemen van 
4 extra enthousiaste vrijwilligers. Ook Markiezenhofvrijwilligers zijn bereid SBM te ondersteunen in de zomerpe-
riode. Al deze inspanningen hebben bij de suppoosten geresulteerd in een toename ten opzichte van vorig jaar 
met 9 inzetbare vrijwilligers., tegelijkertijd is er helaas van 6 vrijwilligers afscheid genomen. Dit resulteert aan 
het eind van 2022 in een totaal van 41 inzetbare vrijwilligers en een reservelijst van 4 vrijwilligers welke in nood 
op te roepen zijn.  
  
De werkgroep Kermisminiaturen heeft in 2022 algemeen onderhoud uitgevoerd aan de objecten. Daarnaast 
heeft de werkgroep meegewerkt aan de tentoonstelling Hoge Luchten. Schatten uit het Rijks De grote 
kermisminiatuur zweefmolen is gerestaureerd, gedemonteerd op de vaste standplaats op de afdeling Kermis 
en gemonteerd in schatkamerzaal 1b. Hier heeft de zweefmolen voor het eerst op volle snelheid kunnen 
draaien. Daarnaast heeft de werkgroep meegeholpen bij de op- en afbouw van de maquette van de 
St. Gertrudiskerktoren. 



Klimaatinstallatie
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7.  TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Er is dit jaar door Technische Dienst meegewerkt aan het inrichten van tentoonstellingen, zoals Hoge Luchten en 
If Clothes Could Talk, De werkzaamheden van de Technische Dienst van het Markiezenhof bestonden daarnaast 
dit jaar zoals gewoonlijk voor het grootste deel uit klein (wederkerend) onderhoud, oplossen van storingen en 
defecten aan en in het complex het Markiezenhof, De Gevangenpoort en het ondergrondse depot onder het 
Wilhelminaveld. 
Daarbij is ook dit jaar is meerdere malen intensief beroep gedaan op expertise en ondersteuning m.b.t. de 
veiligheid van personeel, bezoekers, collectie en het complex, vooral tijdens verhuringen en evenementen. 
Bereikbaarheid en openingstijden maken bezetting van 2 personen hiervoor noodzakelijk.

Waarschijnlijk de grootste uitdaging lag dit jaar in het tijdelijk vervangen van een deel van de klimaatinstallatie 
in de Schatkamers in samenwerking met een externe partij, waarna er opdracht gegeven kon worden voor een 
definitieve reparatie voor wat betreft de temperatuurbeheersing. In 2023 volgt een project voor de klimaat-
installatie met betrekking tot luchtvochtigheid. 

De planningen voor het nieuwe jaar zijn al weer in de maak zoals voor de tentoonstellingen Hete Vuren en 
Topstukkken, het aanpassen van enkele museale ruimten (o.a. de Blauwe zaal) en de klimaatinstallatie.
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8.  SAMENWERKING 

Stichting De zes samenwerkende musea (M6) 
Afgelopen jaar stond de samenwerking met het Westfries Museum in Hoorn, Museum het Markiezenhof, 
Stedelijke Musea Zutphen, het Hannemahuis in Harlingen, nieuwkomer Limburgs Museum en het Rijksmu-
seum Amsterdam voor ons vooral in het teken van de voorbereidingen en uitvoering voor Hoge Luchten (de 
opvolger van de tentoonstelling Koele Wateren) die bij ons in 2022 te zien was.  
 
Arsis 
Arsis speelt een grote rol bij het koppelen van moderne kunst aan de exposities van M5. 
Zo ook weer tijdens Hoge Luchten. De expositieruimte is uitgebreid naast de Tuinzaal met de Grote Galerij 
wat een grote waarde heeft voor het aantal te tonen stukken en voor het tonen van 3D objecten.  
 
Vrienden van het Markiezenhof 
Zij steunen ons museum met aankopen, waardoor we onze collectie kunnen uitbreiden en beter presenteren. 
Daarnaast zijn de plannen om het Secretum en de kamer van de Zeeridder in verbinding met de Brabantse 
Wal vormgegeven, waarvoor een subsidie is aangegaan. 
 
Stadsgidsen (SBM) 
Enerzijds is dat een samenwerking tussen de groepen vrijwilligers die als gastvrouwen/heren actief zijn bij 
SBM en die welke actief zijn bij het Markiezenhof. Anderzijds is dat een samenwerking waarbij stadspaleis het 
Markiezenhof, als een van de vier Topmonumenten van Brabant, een prominente rol gaat spelen in de bezich-
tigingen en rondleidingen door Stadsgidsen. Ook de promotie/marketing van het Markiezenhof, als monu-
mentale topattractie, wordt meer in gezamenlijkheid opgepakt.  
 
HERITA 
Herita en het Markiezenhof hebben de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht om gezamenlijk exposities 
te maken, aan elkaar te verhuren of verkopen. Zo zijn ze nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van 
If Clothes Could Talk. In het bijzonder ging het over Het Paleis op de Meir. Dit is een vorstelijk pand in het 
commerciële hart van Antwerpen. Het is een 18de-eeuwse rococoparel met interessante stijltoevoegingen 
van latere bewoners. Je kan deze plek bezoeken tijdens expo’s of huren voor speciale gelegenheden.
 
 
SAMENWERKINGSPARTNERS BERGEN OP ZOOM EN DE REGIO: 
• Rijksmuseum 
• Provincie Noord-Brabant
• Topmonumenten Brabant
• Visit Brabant
• Museum Jeugd Universiteit
• Universiteit Breda BUAS
• Zuiderwaterlinie Alliantie 
• VVV Brabantse Wal  
• Stichting Brabantse Wal 
• Stichting Brabants Landschap 
• Stadsgidsen Bergen op Zoom (SBM)
• Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom (CKB)
• Stadschouwburg De Maagd 



Jeugdmonumentendag 
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• Poppodium Gebouw-T 
• Stichting in den Scherminckel (SIDS) 
• Stichting Historische Kostuums (HIK) 
• Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom 
• WijZijn Mantelzorg Brabantse Wal
• West-Brabants Archief 
• Bibliotheek West-Brabant 
• Gertrudisstichting
• Stichting Vastenavend
• Vrouwen Integratie Vandaag 
• Samen in de Regio 
• Proefmei 
• Stichting Jeugd Monumentendag 
• Voortgezet onderwijs 
• Primair onderwijs 
• Museum Jeugd Universiteit 
• Geopark Schelde Delta i.o. 
en vele anderen………… 

Onze partners en onze samenwerkingsorganisaties maken het Markiezenhof tot wat het is.  
Samen kunnen we meer. 
Onze grote dank daarvoor.






