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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 De Kunst van het Verbinden omvat deze visie. 
 

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 

Voor het museum was 2021 een bewogen jaar. Het jaar werd getekend door de coronacrisis, waardoor het 
museum vaker dicht is geweest dan open. De perioden tussen de lockdowns waren, met uitzondering van de 
zomerperiode, rustig. Slechts 11721 mensen bezochten in 2021 het museum. 
Terwijl de verwachtingen voor dit jaar juist hooggespannen waren. Mede door de herinrichting (opening in 
november 2020) en de bijzondere expositie in samenwerking met M5: Koele Wateren, Schatten uit het Rijks  
(november 2020 - maart 2021).1  
De bezoekers in 2021 ontvingen we tijdens de periode tussen 5 juni en 19 december.
De opvolger van Koele Wateren is de tentoonstelling Water: van alle getijden, waarbij de schilderijen van het 
Rijksmuseum op A4 formaat in printvorm worden getoond, maakt het mogelijk de bezoekers toch nog van 
Koele Wateren te laten genieten. Ook de eigen collectie en de ander bruiklenen van Koele Wateren blijven.  
Dit is aangevuld met de duikdoeken van Monique van den Hout. Daarna zorgde de expositie Gotscha Lagidse, 
het geheim van de smid ‘the iron secret keeper ervoor dat we tijdens de zomerperiode toch een mooi bezoekersaantal 
hebben kunnen neerschrijven. Deze exposities hebben een groot bereik gehad en de pers gevonden 
(Het geheim van de Smid - tot aan de nieuwszender op de Georgische tv.)

De sluitingen, en de daarmee samenhangende sterke daling van het aantal bezoekers en de vele gecancelde 
evenementen hebben dit jaar voor een substantiële inkomstenderving gezorgd. Maar dat niet alleen: we 
werden gedwongen om tentoonstellingen die net klaar stonden voor het publiek weer af te breken zonder 
dat deze het publiek had bereikt. Zo is de expositie Koele Wateren, Schatten uit het Rijks in 2021 niet meer open 
geweest voor publiek. De mede daaraan gekoppelde expositie van Arsis in de tuinzalen van het Markiezenhof 
heeft wel een verlenging gehad. De expositie van Janita Sassen hebben we verlengd zodat deze nog door het 
publiek bezocht kon worden.

De experience in de Stijlkamers over De Geheime Markiezin is gerealiseerd en wordt door het publiek bijzonder 
gewaardeerd. Een samenwerking met VIV heeft ervoor gezorgd dat de expositie De sleutel tot geluk te zien is in 
de Tuinzaal.

Bezuinigingsplannen in de gemeente Bergen op Zoom
De businesscase, geschreven door de Gemeente Bergen op Zoom als gevolg op het Focus akkoord is van 
invloed op de werkzaamheden in het jaar 2021. Door de uitgavestop van de gemeente, de ontvlechting binnen het 
cultuurbedrijf en het onderzoek ten aanzien van de haalbaarheid van de businesscase heeft ervoor gezorgd 
dat 2021 een jaar van bezinning en reflectie werd. Wat is onze corebusiness, wat willen we behouden, hoe gaan 
we dat doen en waar zijn we dan niet meer van?
Vragen die in de loop van 2022 beantwoord zullen worden. 
 
Positiviteit
De coronacrisis en de lockdowns betekenden veel thuiswerken. Iets dat we als team goed hebben opgepakt. 
Zo kon men op youtube een film van Koele Wateren zien, zodat deze toch getoond kon worden aan het publiek. 
Een verlenging van de expositie kon tot stand komen door prints van de originele schilderijen, de schilderijen 
van het Rijksmuseum zijn doorgereisd naar Museum Gouda. Iedereen heeft met veel passie, creativiteit, 
veerkracht, inventiviteit, plezier, werklust, gedrevenheid en saamhorigheid er het beste van gemaakt.

Met een frisse bries en op zoek naar kansen gaan we 2022 dan ook tegemoet.

1 M5 is een samenwerkingsverband tussen vijf Nederlandse stadsmusea en het Rijksmuseum Amsterdam. Er worden vier reizende 
tentoonstellingen georganiseerd met elk 40 werken van het Rijksmuseum met aanvullingen uit het eigen museum.
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3. GOVERNANCE CODE MUSEUM HET MARKIEZENHOF 
  
Museum het Markiezenhof past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 (hierna: 
GCC) integraal toe. Deze code is een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante 
verantwoording. Daarbij gaat het over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht 
en verantwoording. Museum het Markiezenhof stelt zich ten doel cultureel erfgoed van Bergen op Zoom en 
directe omgeving te bewaren, verzamelen, conserveren, onderzoeken, ontsluiten en produceren. 
  
Museum het Markiezenhof is onderdeel van het Cultuurbedrijf binnen de gemeentelijke organisatie van Bergen 
op Zoom. Formeel valt het museum onder de directeur van het Cluster Ruimte, Economie en Cultuurbedrijf. 
Deze delegeert het management van het museum aan een directeur. De directeur en medewerkers van het 
museum zijn als ambtenaar in dienst van de gemeente Bergen op Zoom. Aan het begin van hun dienstverband 
leggen zij de eed of belofte af dat zij zich zullen houden aan de gedragsregels voor integriteit van de overheid. 
Tevens wordt van de directeur en medewerkers verwacht dat zij eventuele nevenactiviteiten officieel melden. 
Deze nevenfuncties zijn niet in strijd met het organisatie- en maatschappelijk belang. 
  
De directie van Museum het Markiezenhof is verantwoordelijk voor het naleven van de GCC en de verankering 
in de organisatie. De directie houdt toezicht op de naleving van de GCC en evalueert dit één keer per jaar. 
Vanaf het eerstvolgende beleidsplan van het museum zal er een aparte paragraaf gewijd worden aan de GCC. 
De GCC wordt tevens onderdeel van het jaarverslag en zal op de website van het museum worden 
gepubliceerd. Meer informatie over de GCC is te vinden op Introductie - Cultuur+Ondernemen
(cultuur-ondernemen.nl). 
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Overzicht bezoekersaantallen per maand vanaf juni - december 2021 

Overzicht aantal bezoekers museum Overzicht aantal bezoekers Stadspaleis Overzicht aantal leerlingen scholen
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4. PUBLIEK EN PRESENTATIE 

KERNCIJFERS

BEZOEKERSAANTALLEN MUSEUM
2021 was een bijzonder jaar, de eerste 5 maanden van het jaar waren we gesloten in verband met de 
coronamaatregelen. En 18 december waren we weer genoodzaakt onze deuren te sluiten voor het
publiek vanwege een nieuwe lockdown.  
In totaal bezochten 11721 mensen het museum, en 3103 passeerden de kassa om de begane grond te 
bezoeken (gratis entree). 
Het totaal aantal bezoekers voor het Stadspaleis, dat is inclusief gratis entree en bezoekers huwelijk, is 15907,  
waarvan 406 leerlingen (bezoek schoolverband). 

2021 is vergelijkbaar met 2020, ook toen was het Stadspaleis een kleine 7 maanden open. 7762 mensen bezochten 
het museum, en 4637 de begane grond (gratis entree). 
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WEBSITE
Afgelopen jaar zijn er in totaal 52.840 bezoeken op de website van het Markiezenhof gemeten. Dit is een daling 
van 11% ten opzichte van een jaar eerder. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de sluitingen van afgelopen 
jaar.
* De Google Ads waren goed voor 13% van de bezoeken, wat neerkomt op 7.080 sessies.
 
De kanaalverdeling zag er als volgt uit:
* Organische zoekresultaten (50%)
* Directe bezoeken (26%)
* Google Ads (13%)
* Verwijzende websites (6%)
* Social Media (2%)
* Other (<1%)
 
* De belangrijkste Social media kanalen waren afgelopen jaar Facebook, Instagram en LinkedIn.
* De belangrijkste Verwijzingen van afgelopen jaar zijn ‘hetmarkiezenhof.nl’, ‘vvvbrabantsewal.nl’ en 
‘gevangenpoortboz.nl’.
* Binnen het kanaal Other komt o.a. ‘DagjeWeg.NL’ terug.
 
Google Ads
Afgelopen jaar zijn de advertenties ruim 111.980 keer weergegeven op Google. Hier is vervolgens 8.220 keer op 
doorgeklikt. Het doorklikpercentage (CTR) was 7%.
 
Ticketverkoop
In 2021 zijn er in totaal 9.220 verkochte tickets gemeten in Google Analytics.
* E-Commerce heeft afgelopen jaar een opbrengst van afgerond !13.450 gemeten in de online ticketverkoop.
* De drie grootste kanalen die bijdroegen aan dit doel waren organische zoekresultaten (56%), 
directe bezoeken (28%) en Google Ads (8%).
 
Content op de website
De top 3 pagina’s waren in 2021:
* ‘/’ met 42.750 bezoeken (5% via Google Ads).
* ‘/tickets’ kreeg 12.280 weergaven (9% via Google Ads).
* ‘/Markiezenhof/frontpage/frontpage-slideshow/dsf0493.jpg’ werd 11.330 keer bekeken (1% via Google Ads)
 
Andere pagina’s presteerden in 2021 als volgt:
* ‘/plan-je-bezoek/praktische-informatie/openingstijden-en-prijzen’ met 9.690 bezoeken (7% via Google Ads).
* ‘/plan-je-bezoek/praktische-informatie’ kreeg 9.260 weergaven (8% via Google Ads).
* ‘/ontdek-het-paleis/zien-doen’ werd 6.510 keer bekeken (13% via Google Ads).
* ‘/ontdek-het-paleis/zien-doen/tentoonstellingen’ met 4.380 bezoeken (8% via Google Ads).
* ‘/ontdek-het-paleis/geheimen’ kreeg 4.940 weergaven (6% via Google Ads).
* ‘/ontdek-het-paleis/zien-doen/activiteiten’ werd 2.460 keer bekeken (19% via Google Ads).

 
 



Best bekeken Instagrambericht 2021 

Best bekeken Facebookbericht 2021 Overzicht facebookbereik 2021
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FACEBOOK
3,7 duizend volgers (toename 163 likes)
49.165 personen bereikt (-58,8% vergeleken met vorige periode) *
10.540 bezoeken aan pagina/profiel (+155,9% vergeleken met vorige periode)

*Daling is te wijten aan minder online (betaalde) campagnes. In 2021 waren er minder activiteiten in het 
museum door lockdown/corona.

INSTAGRAM
1,3 duizend volgers (toename 120 volgers)
2291 personen bereikt (periode genomen vanaf 01-05-2021 tot 31-12-2021, wegens latere koppeling met 
database)
1144 bezoeken aan profiel (+11,6% vergeleken met vorige periode)

TWITTER
Geen gegevens en activiteit. Geen prioriteit vanwege de zeer beperkte doelgroep die we daarmee bereiken. 
Tijd weegt niet op tegen bereik.

Overzicht Intagrambereik 2021



Nieuwsbrief oktober   

Overzicht LinkedIn volgers   

Avondetappe NOS, NPO1 met o.a. Dione de Graaff en 
Michael Boogerd

ZuidWest TV bij de onthulling portret met Bart van Eekelen

Nieuwsbrief december Overzicht abonnees nieuwsbrief  
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MAILCHIMP (nieuwsbrief)
1238 abonnees (+ 39 abonnees)

LINKEDIN
250 volgers

IN DE MEDIA

Afgelopen jaar waren we zichtbaar in de lokale en regionale media voor o.a. de tijdelijke tentoonstellingen, en de
onthulling van de nieuwe aanwinst, portret markiezin Henriëtte Francisca, geschilderd door Gerard van Honthorst. 

Landelijke aandacht voor het Markiezenhof
Het Markiezenhof was eind juni decor voor de Avondettappe van de Tour de France. Vanuit een karakteristieke 
locatie werden er live-uitzendingen gehouden door de NOS. We kregen een gratis paginagrote advertentie in 
de Varagids van 12-18 juni 2021. 



V.l.n.r. Stijlkamers, Janita Sassen foto-expo Even dood, Gotscha Lagidse, het geheim van de smid en Koele Wateren, schatten uit het Rijks
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TENTOONSTELLINGEN 
 
Naast de bestaande vaste presentatie en de net geopende Experience in de Stijlkamers (welke na het finetunen 
begin 2021 het hele jaar door te zien is geweest) zijn twee tentoonstelling dit jaar verlengd:

• Even Dood van Janita Sassen. Deze is het hele jaar te zien geweest.
• Koele Wateren, Schatten uit het Rijks is deels verlengd, aangezien het in 2021 niet meer open is geweest 

voor het publiek. De eigen collectiestukken en de bruiklenen zijn gebleven. De schilderijen van het Rijks-
museum zijn vervangen door prints op A4 formaat (op grote borden). Door de toevoeging van de grote 
duikdoeken (foto’s van de Oosterschelde) van Monique van den Hout is de tentoonstelling omgedoopt tot 
Water, van alle getijden. Dit was te zien tot eind augustus.

Een aantal de van de duikdoeken heeft hierna in het kader van het fotofestival in de stad nog een maand in de 
Tuinzaal gehangen.
Gotscha Lagidse, het geheim van de Smid, the iron secret keeper, is vanaf september 2021 open in de Schatkamers 
van het Markiezenhof.



Impressie van Schatkamer 2 (zout) met o.a. de opstelling over de 
weervisserij en in de grote vitrine de objecten gemaakt door Nienke 
Hoogvliet.
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Koele Wateren, Schatten uit het Rijks            (10 november - 7 maart 2021)

Na een succesvolle Koele Wateren in Harlingen kwamen de kunstwerken van het Rijksmuseum naar 
Bergen op Zoom. Al tijdens het inrichten kregen we een slecht bericht. Premier Rutte kondigde tijdens zijn 
persconferentie de sluiting aan van de musea voor twee weken vanaf 5 november. Onze geplande  
openingsdatum was 7 november 2020. 
Het was de bedoeling geweest om de opening virtueel te laten plaatsvinden, omdat het vanwege de corona- 
maatregelen niet mogelijk was om grote groepen uit te nodigen. De opening van Koele Wateren zou gelijk 
plaatsvinden met de heropening van het museum. Tegelijkertijd met de opbouw van Koele Wateren werden 
ook enkele zalen op de eerste verdieping rond het narratief concept ‘Publiek geheim – Geheim publiek’ 
heringericht. Vanaf september 2020 was het museum hiervoor twee maanden gesloten geweest. Aangezien 
deze herinrichting nog niet geheel gereed was werd de virtuele opening uitgesteld naar het weekend van 
12 en 13 december 2020. 
De expositie Koele Wateren ging na het opheffen van de sluiting van de musea alvast open op donderdag 
19 november. Er was al gelijk veel belangstelling voor de expositie en de eerste reacties waren positief en 
hartverwarmend. Bezoekers vonden de tentoonstelling zelfs nog mooier dan die van Lage Landen. 
Ook de aandacht in de media was zeer positief.

Op 12 december vond de virtuele opening plaats door middel van een openingsfilm met diverse interviews en 
een optreden van de danspresentatiegroep CKBeentjes van het Centrum voor de Kunsten. De dinsdag erna 
was er weer slecht nieuws tijdens de volgende persconferentie van premier Rutte. Musea en andere culturele 
instellingen moesten opnieuw dicht. Naarmate de tijd verstreek werd het ons duidelijk dat Koele Wateren in 
Bergen op Zoom niet meer zou openen. In de drieënhalve week dat we geopend waren hebben we 1530 
bezoekers gehad. Mooie cijfers voor een winterseizoen. We gaan er van uit dat we bij een volledige looptijd van 
de expositie maar liefst 20.000 bezoekers hadden kunnen trekken. Het mocht niet zo zijn. 
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De selectie werken uit de verzameling van het Rijksmuseum bestond uit 39 schilderijen en een herdenkings-
penning, die alle een relatie met het element ‘water’ hadden. De werken dateerden uit de 17e tot begin 
20ste eeuw. Eén van de schilderijen van het Rijksmuseum (geschilderd door Johannes Christiaan Schotel) was 
te groot om naar de Schatkamers te kunnen vervoeren. Deze is zolang in een van onze depots opgeslagen. 
De tentoonstelling werd aangevuld met 19 werken en 13 objecten uit de eigen collectie en 28 objecten in bruikleen. 
Hiermee kreeg het regionale aspect rond het verhaal ‘De Brabantse Wal: waar Brabant Zeeland kust’ in ruime 
mate aandacht. 
Het regionale verhaal werd verteld rond drie thema’s: 
• De verdronken dorpen van het Markiezaat 
• De weervisserij 
• De Watersnoodramp 

De expositie werd begeleid door middel van een audiotour voor volwassenen ingesproken door Jenny Reynaerts, 
senior conservator Rijksmuseum, en een speciale kindertour. Deze kindertour bleek ook bij volwassenen 
populair. Net als bij Lage Landen vulden we de audiotour aan met Bergse verhalen.  
Alle teksten werden in Engelse vertaling in een boekje aangeboden. 
Verder hadden we een geheimzinnige speurtocht samengesteld, waarbij echt gespeurd moest worden in de 
tentoonstelling naar de oplossingen… Hiermee legden we een verbinding met het narratief concept van het 
museum: Publiek geheim – Geheim publiek. 
Via de kunstvoorwerpen van Nienke Hoogvliet (Den Haag, 1989) werd een verbinding gemaakt met het thema 
duurzaamheid. Zij heeft gezocht naar methodes om de textielindustrie te verduurzamen.

11
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Door de coronamaatregelen zijn er ongetwijfeld minder bezoekers geweest dan verwacht onder ‘normale’ 
omstandigheden. Denk aan de reisbeperkingen, verplicht een tijdslot reserveren i.v.m. de beperkte beschikbare 
ruimte van 10 m2 per bezoeker, het mogelijk wegblijven van mensen uit de kwetsbare doelgroep en ook de 
mensen die hun bezoek nog even uitstelden in afwachting van lagere besmettingscijfers en vervolgens niet 
meer konden komen. Hierdoor ligt het percentage bezoekers uit de regio (54%) toch wat hoger dan de bezoekers 
uit de rest van Nederland (43%) en België (3%). 
Ondanks alles trok de Koele Wateren 30% meer betalende bezoekers dan in dezelfde periode in 2019.

PARALLELEXPOSITIES HEDENDAAGSE KUNST 
 
Arsis ontmoet: Koele Wateren, schatten uit het Rijks 

Net als bij Lage Landen organiseerde Kunstenaars Sociëteit Arsis een paralleltentoonstelling van hedendaagse 
kunst. Kunstenaars uit binnen- en buitenland mochten per persoon maximaal twee kunstwerken inzenden. 
Uit de expositie Koele Wateren werden zes werken geselecteerd waarop kunstenaars door middel van hun 
werk mochten reflecteren. Een aantal van hen heeft hier gebruik van gemaakt. Ruim 60 kunstenaars hebben 
zich door het thema water laten inspireren tot het maken van ongeveer 120 kunstwerken. Een jury bestaande 
uit Jeroen Grosfeld, Pim Kersten en Gerard de Kleijn selecteerde 14 kunstwerken om geëxposeerd te worden 
in de Tuinzaal op de begane grond van het Markiezenhof (gratis toegankelijk). Het juryrapport lag voor bezoekers 
beschikbaar op zaal om gratis mee te nemen.  
Naast deze selectie werden er nog een zestigtal werken geëxposeerd in de (nabijgelegen) Galerie Arsis, 
Zuivelplein 5. Ook deze galerij moest sluiten na de persconferentie van premier Rutte op 15 december 2020. 
De galerij was vier weekenden open geweest en had maar liefst 300 bezoekers getrokken. De reacties van 
bezoekers waren zeer positief. Alle ingezonden werken zijn in een digitale catalogus te zien via 
www.bergenopzoom-expo.art. 
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Atelier 13 

Voor het eerst sloten ook de kunstenaars van Atelier 13 aan met een parallelexpositie rond het thema water. 
Alle kunstenaars zijn cursisten van Mart Franken. Zij exposeerden tot en met 13 december hun werk in de 
Sint-Annastraat te Bergen op Zoom. 
            
Om iedereen toch een indruk te geven van de Bergse editie van Koele Wateren namen we samen met 
Omroep ZuidWest TV een zogenaamde aftermovie op. Deze werd op 19 maart door ZuidWest TV uitgezonden in 
het programma Pod!um en is ook te zien op de website van het Markiezenhof: 
https://www.markiezenhof.nl/ontdek-het-paleis/zien-doen/tentoonstellingen/koele-wateren-schatten-uit-
het-rijks. Hier is ook de Bergse versie van de animatiefilm Waterstaat MMCC te zien. 
Van de expositie Koele Wateren is een apart evaluatierapport verschenen in 2021.

Still uit de Bergse editie van animatiefilm: Mainport Bergen op Zoom. Een toekomstdroom waarbij Bergen op Zoom de rol van wereldhaven 
over heeft genomen van Antwerpen.
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Water, van alle getijden          (5 juni - 22 augustus 2021)

Aan het enthousiasme en de inzet van de medewerkers van Museum het Markiezenhof heeft het niet gelegen. 
Toen duidelijk was dat het museum vóór de einddatum van 7 maart 2021 niet meer zou openen hebben we 
gelijk plannen gemaakt om de expositie te verlengen, maar dan zonder de originele schilderijen van het 
Rijksmuseum. Alle werken uit onze eigen collectie met de diverse objecten die we van andere musea en 
kunstenaars in bruikleen hadden bleven in de Schatkamers. De open plekken die de schilderijen van het 
Rijksmuseum hadden achtergelaten werden gevuld met duikdoeken (foto’s op groot formaat) van de 
Oosterschelde gemaakt door Monique van den Hout. Hiermee behielden we toch een volwaardige expositie 
voor als we weer open mochten. De schilderijen van het Rijksmuseum waren als reproductie in A4 formaat te 
zien, samen met de originele tekstborden en audiotour (met één verandering: geen podcatchers en beacons 
maar te beluisteren via een QR-code op de eigen smartphone). 
De expositie was van 5 juni tot 22 augustus te zien. Een deel van de duikdoeken werden vervolgens naar 
Tuinzaal 1 op de begane grond verplaatst en waren nog een maand te bezichtigen. Dit in het kader van het 
Bergse fotofestival met als thema water. 
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Gotscha Lagidse, het geheim van de smid, the iron secret keeper 
(14 september 2021 - 6 maart 2022)

Een indrukwekkende expositie van ‘Atelier Gotscha’, te zien in de Schatkamers op de eerste etage van 
14 september tot 6 maart 2022. 
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 tonen aan dat hij zijn 
ambacht tot kunst heeft verheven. Uniek vakmanschap en een bijzonder levensverhaal dat uiteindelijk leidt tot 
zijn Nederlandse status.
Georgië en de Orde van het Gulden Vlies
Een ander land en een exclusieve orde waar een aantal markiezen deel van uitmaakte, wat hadden deze twee 
met elkaar te maken? Gotscha is de uitgelezen persoon om dit geheim te onthullen én één van de topstukken 
van deze expositie is een zeldzaam sieraad met het Gulden Vlies..

In deze expositie in de Schatkamers van het Markiezenhof is een groot deel van zijn unieke collectie getoond.
“In de zoektocht naar en de fantasie om door te gaan, is de inspiratie om mijn dromen uit te voeren.”
- Gotscha
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Sleutel tot geluk                 (14 september - 6 maart 2022)

Sleutel tot geluk is een community art project van VIV (Vrouwen Integratie Vandaag). Het kunstwerk is, was te 
bewonderen van 14 september tot 6 maart 2022 in de Tuinzaal van het Markiezenhof. 
De tentoonstelling Sleutel tot geluk reist rond en is tegelijkertijd met het Geheim van de smid, Gotscha Lagidse 
te zien in het museum. 
VIV bestaat 15 jaar, voor het lustrumjaar hebben de vrouwen van verschillende nationaliteiten samen met 
kunstenares Anne-Marie Dagelinckx aan het project gewerkt. 120 verhalen in 14 talen zijn bij elkaar gebracht in 
de kleurrijke huiskamer die VIV voor de vrouwen is. Waar komen de vrouwen vandaan? Wat brengt 
Nederland en Bergen op Zoom hen? Met elkaar en samen met Anne-Marie hebben ze dit onder woorden 
gebracht in ‘Sleutel tot geluk’.
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Even dood, foto-expositie Janita Sassen   (10 november 2020 - 22 maart 2022)

Hoe leef je verder na een reanimatie? De foto’s van Janita Sassen tonen 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. 
“Als vrolijk mens fotografeer ik graag lachende mensen. Maar er begon iets te schuren. Ik zag hoe heftig het 
was om een hartstilstand te overleven, wat dat met die persoon doet en met het gezin. Steeds meer AED’s, 
maar hoe kom je uit een reanimatie? Het verandert hoe dan ook je leven. Dat verhaal wil ik de wereld laten 
zien.” Via social media kwam ze in contact met veertig mensen die over de impact van een hartstilstand 
vertellen.

Deze expositie toont een indrukwekkende selectie en legt tevens een link met de geheimen die het thema met 
zich meebrengt.
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5. EDUCATIE 
 
PRIMAIR ONDERWIJS 
De eerste maanden van 2021 waren de scholen gesloten i.v.m. de coronabeperkingen en daarna golden binnen 
de scholen tot aan de zomervakantie nog zoveel beperkende maatregelen dat bezoeken aan het Markiezenhof 
niet mogelijk waren. 
In september, oktober en november hebben we gelukkig de schoolbezoeken weer op kunnen starten. Daarbij 
merkten we wel dat scholen vanwege interne problematiek rondom de gevolgen voor de kinderen op allerlei 
gebied door de lange lockdown, nog wat terughoudend waren om buitenschoolse activiteiten na 1,5 jaar weer 
op te starten. In deze maanden hebben in totaal 16 groepen met 316 kinderen het Markiezenhof bezocht.

De scholen die dit najaar het Markiezenhof hebben bezocht kwamen uit de regio Hoogerheide/Woensdrecht. 
Zij maken voor de midden- en bovenbouw gebruik van de activiteit Museumschatjes, aangeboden door
Erfgoed Brabant. Voor de jongste kinderen kiezen zij Ridders en Kastelen.
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Omdat op dit moment nog niet duidelijk is in welke vorm educatie in de toekomst vormgegeven zal worden 
i.v.m. de geplande bezuinigingen, is besloten de scholen uit Bergen op Zoom die aangemeld zijn voor het 
Cumenu, niet meer in te plannen. 
 

Aanbod  CUMENU voor het primair onderwijs: 
 
Ridders en Kastelen   groep 1 t/m 3 
De jonge kinderen komen verkleed als ridder en prinses naar het museum en worden stijlvol ontvangen door 
de markies en markiezin. Zij vertellen over hun leven in het stadspaleis. Hoe vermaak je je overdag? Er is geen 
tv of computerspel. Wat eet je? Waar slaap je? Hoe gedraag je je? De markies en markiezin leren de kinderen 
de vaardigheden die nodig zijn in het leven van een ridder en prinses. 
 
Waardevol of weggooien?  groep 4, 5, 6 
Leerlingen maken aan de hand van dit lespakket kennis met het begrip erfgoed en leren daarbij wat de vaar-
digheden zijn die achter erfgoedselectie schuilgaan. Begrippen die dan aan de orde komen zijn: verzamelen, 
selecteren, bewaren en beschrijven.  De kinderen stellen in de klas hun eigen klassikale erfgoed-doos samen, 
met daarin voorwerpen die ze belangrijk vinden om te bewaren. Tijdens het bezoek aan het depot leren de 
kinderen wat er allemaal nodig is om voorwerpen en documenten op de juiste manier te bewaren voor de 
toekomst. Na het depotbezoek volgt nog een bezoek aan het Markiezenhof, waar ze de verzameling van het 
stadspaleis bekijken. Tenslotte wordt hun doos verzegeld. 
 
Kijken naar kunst: ik zie ik zie wat jij niet ziet!  groep 3 t/m 8 
Deze kunstbeschouwingsmethode gericht op kijken naar kunst waarbij de observaties van leerlingen centraal 
staan en niet de inhoudelijke kennis van de museumdocent. Het heeft een positief effect op het waarnemings-
vermogen, kritisch-analytisch en creatief denken, verbeeldingskracht en taalvaardigheid. Door intensief te 
kijken en met elkaar in gesprek te gaan over wat je ziet, maakt je ook echt een verbinding met het kunstwerk. 
 
Onderzoek je spijkerbroek… tot op de draad!  groep 5, 6  
De leerlingen maken kennis met weven, een eeuwenoude techniek die niet uit het alledaagse leven weg te 
denken is! Maar hoe is weven ontstaan? En waar gebruikten ze het vroeger voor? In de educatieruimte van het 
Markiezenhof krijgen de leerlingen een korte introductie over de weeftechniek en gaan ze met behulp van een 
vergrootglas op zoek naar weefsels in hun eigen kleding en in andere stoffen. Op een groot tafelweefgetouw 
bekijken we van dichtbij hoe losse draden m.b.v. de weeftechniek veranderen in een lapje stof.  
Dan maken ze een uitstapje naar de naastgelegen museumzaal waar een enorm groot geweven wandkleed uit 
de 16e eeuw hangt. Samen bekijken en bespreken we het wandkleed. Wat staat erop en waarom? Waar werden 
wandkleden vroeger voor gebruikt? Hoe konden ze zo’n enorm groot kleed weven?  
Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag! Terug in de educatieruimte gaan ze een eigen kunstwerkje 
weven op karton met diverse materialen.

Portretten binnenstebuiten, wat zit er achter?   groep 6, 7, 8  
Selfies zijn hot! Van jezelf, van jou en je BFF of samen met je voetbal team. Hoe deed men dat vroeger voor 
de mobiele telefoon en voor de uitvinding van de fotografie? Geen selfies? Ja toch…het zelfportret. Graffiti 
op rotswanden, portretten op muurschilderingen, grafmonumenten en statieportretten. Er werd getekend, 
geschilderd, gekrabbeld en gekrijt. We bekijken en bespreken samen een aantal portretten in het museum. 



begeleidersboekje

Komt dat zien, 
komt dat zien!

Over kooplui, kwakzalvers 
en kunstenmakers.
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Daarna gaan we in de educatieruimte aan de slag om stap voor stap via een geleide opdracht een portret van 
elkaar te maken. Hoe doe je dat? We werken in tweetallen met houtskool op papier en zonder gum! Spannend! 
Aan het eind van de les bekijken we samen de resultaten. De tekeningen gaan uiteraard mee naar school waar 
je er je eigen portrettengalerij mee kunt inrichten. 
 
Komt dat zien, komt dat zien!  groep 5, 6 en 7, 8  
Tijdens deze speurtocht gaat men aan de hand van een begeleidersboekje op onderzoek uit op de zalen van de 
jaarmarkt, het anatomisch kabinet en de miniatuurkermis. Steeds worden de kinderen d.m.v. vragen 
uitgedaagd om de verbinding met het heden te maken.

Vanwege alle corona beperkingen is dit jaar de Jeugdmonumentendag (groep 6 PO) en de Juniorprijs der 
Markiezen (VO) komen te vervallen.



OP REIS OP REIS 
DOOR HET PALEIS 

Speurtocht met verhalen, opdrachten, geheimen...Speurtocht met verhalen, opdrachten, geheimen...

DOOR HET PALEIS DOOR HET PALEIS 

Begeleidersboekje bezoekersBegeleidersboekje bezoekers

PUZZELS VOOR PUZZELS VOOR 
SPEURNEUZENSPEURNEUZEN

= !"o#$ 5 

= !"o#$ 8

GOTSCHA SPEURTOCHT
Leuk dat je meedoet met onze spannende speurtocht langs prachtige harnassen en ander 

wapentuig dat is gemaakt door Gotscha Lagidse! Hij heeft alles zo mooi gemaakt dat het lijkt 

alsof je terug bent in de middeleeuwen. 
Wat ga je doen?Je ziet hieronder foto’s van een klein gedeelte van voorwerpen die je in de Schatkamers kunt zien.  

Kun jij het hele voorwerp vinden dat bij de foto hoort? 

Zet een kruisje bij de foto’s van de voorwerpen die je gevonden hebt.

Ben je wat ouder, dan kun je op zoek naar de WEETJES & GEHEIMEN die bij de voorwerpen horen. 

Zoek het voorwerp, lees wat er op dit papier over het voorwerp geschreven staat en probeer het antwoord te 

vinden. Met de speciale zaklamp kun je in de buurt van het voorwerp het juiste antwoord vinden. 

Ook het tekstbordje bij het voorwerp kan je soms op weg helpen. 

Veel succes!

Om een kanon af te kunnen schieten heb je o.a. 

kanonskogels en kruit nodig. 
Het zware kanon en alle andere spullen die nodig 

waren moesten naar het slagveld gebracht worden. 

Auto’s waren er nog niet in die tijd. 
Daarom laadden ze alle spullen op een kar die 

getrokken werd door ...

Een maliënkolder is super zwaar. 
Til de koffer maar eens op. En met dat gewicht aan je 

lijf moest je dan ook nog gaan vechten. Dat viel niet 

mee! 
Het is ook een heel werk om al die duizenden ringetjes 

aan elkaar te maken. Daarom is het ook veel waard. 

Vroeger betaalde men niet altijd met geld, soms ook 

met spullen of dieren. Dat heet ruilhandel. 

Het zwaard werd bijvoorbeeld betaald met 24 ...

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

Hoera, je hebt de oplossing gevonden. Goed gedaan hoor! 

Je hebt nu veel geleerd over de wapens die de ridders gebruikten en hoe ze zichzelf beschermden tijdens de 

gevechten. 
Bovenop het torentje van het Markiezenhof is een hele speciale ridder te zien: de Zeeridder. 

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. Ben je nieuwsgierig naar nog veel meer geheimen in dit 

Geheimenpaleis? Ga dan op zoek naar de Zeeridder. 

Hij wijst je de weg. 
Weet je trouwens dat het harnas van de Zeeridder in de Blauwe Zaal ook 

gemaakt is door Gotscha Lagidse, die al het prachtige wapentuig heeft

gemaakt dat je gezien hebt in de Schatkamers?
In het Markiezenhof is nog veel meer moois te 

ontdekken en zijn er andere leuke speurtochten

te doen, dus we zien je graag nog eens terug!
Tot ziens! 

HAL

SCHATKAMER 1A

= woord 4

= woord 1

KOELE SPEURTOCHT
Leuk dat je meedoet met onze Koele Speurtocht! 
Wat ga je doen?
Je ziet hieronder kleine stukjes van een schilderij. 
Kun jij het schilderij vinden waar dat stukje op staat?
Zet een kruisje bij de foto’s van de schilderijen die je gevonden hebt.

Ben je wat ouder, ga dan op zoek naar de geheimen die bij de schilderijen horen. 
Je zult zien dat er veel verschillende soorten geheimen zijn!
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 schilderij het juiste antwoord vinden. 
Tip, schijn ook op de visjes die je op de muur vlak bij het schilderij tegenkomt. Ook het tekstbordje bij het 
schilderij kan je soms op weg helpen. En misschien win je zelfs een dagje zeilen met de zeeverkenners...

Veel succes!

Vroeger was ‘schelpenvisser’ een beroep. De schelpen 
werden niet opgevist om te eten, maar om cement van 
te maken. Schelpen bestaan uit kalk. Als de schelpen in 
een speciale oven verbrand waren, werd het kalk van de 
schelpen gebruikt om een fijn soort beton van te maken.
Schelpen haal je uit de …

De schilder Salomon van Ruysdael maakte zijn 
schilderijen extra mooi door steeds bepaalde 
“ingrediënten” te gebruiken, zoals spiegelend water, 
mooie wolken in de lucht, een boom bij het water en 
op de achtergrond een gebouw (boerderij, kerktoren). 
Die ingrediënten gebruikte hij iedere keer net een 
beetje anders, net zoals je dat ook tijdens het koken 
doet met de ingrediënten.
Zijn geheim is dat hij schildert volgens een bepaald ...

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

De oplossing is: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dit is een ambachtelijk geheim: iets dat met je vak 
(= ambacht) te maken heeft en dat niet iedereen 
weet.

Dit is een schone schijn geheim: de schilder maakt het 
mooier dan het in werkelijkheid is.

Ben je nieuwsgierig naar nog veel meer 
geheimen in dit geheimenpaleis? Ga dan op 
zoek naar de zeeridder. Hij wijst je de weg.
Tip: kijk maar eens in de Blauwe Zaal.

Jullie hebben heel veel schilderijen gezien met zeilboten. Mooi hè! Wist je dat je in Bergen op Zoom ook kunt leren 
zeilen? Dat kan bij de zeeverkenners (= scouting op het water). Kijk maar eens op www.kareldoorman.nl.  

Lijkt het je leuk om een keertje mee te zeilen met de zeeverkenners, neem dan contact met ze op en stuur jouw  
oplossing van de puzzel naar Zeeverkenners Karel Doorman: koelewateren@kareldoorman.nl. 
Elke 14 dagen trekken zij uit de oplossingen een winnaar, die mee mag varen. Heb je gewonnen dan krijg je van hen 
persoonlijk bericht.

Kindercollege van de MuseumJeugdUniversiteit
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KOELE WATEREN  
Voor de tentoonstelling Koele Wateren is een uitgebreid educatieprogramma samengesteld in samenwerking 
met een groot aantal organisaties. 

Visual Thinking Strategies  
(Samen kijken = meer zien en Ik zie ik zie wat jij niet ziet). Een kunstbeschouwingsmethode gericht op kijken 
naar kunst waarbij de observaties van leerlingen/bezoekers centraal staan en niet de inhoudelijke kennis van 
de museumdocent. Helaas kon er door de coronamaatregelen en de sluiting van het museum en de 
basisscholen vrijwel niets doorgaan

MuseumJeugdUniversiteit
Gelukkig hebben de colleges van de 
MuseumJeugdUniversiteit wel plaats 
kunnen vinden. Door de lockdown zijn
de laatste 2 colleges online gegeven 
en ook op die manier wisten de 
sprekers er een boeiend college van 
te maken en waren de kinderen 
enthousiast 

BEZOEKERS MET KINDEREN 

Puzzels voor speurneuzen 
Speurtocht voor Authentiek Bergs. Voor kinderen in de kleuterleeftijd. 
 
Gotscha Speurtocht 
M.b.v. de blacklight zaklampen gaan kinderen op zoek naar de juiste 
antwoorden bij de vragen. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
 
Komt dat zien, komt dat zien!   
Tijdens deze speurtocht gaat men aan de hand van een begeleidersboekje 
op onderzoek uit op de zalen van de jaarmarkt, het anatomisch kabinet 
en de miniatuurkermis. Voor 8 t/m 10 jaar en voor 10 t/m 12 jaar. 
 
Op Reis door het Paleis 
Door het maken van opdrachten en puzzels leren kinderen spelenderwijs 
over het vroegere leven in het Markiezenhof. Geschikt voor kinderen 6 t/m 12 jaar.  
 
Koele Speurtocht  
Speurtocht Koele Wateren met prijsvraag i.s.m. de Zeeverkenners. 
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar



Screenshot website, online ticketverkoop
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VOORBEREIDINGEN 2022

HOGE LUCHTEN 
Omdat de tentoonstelling Hoge Luchten in juli dit jaar al van start ging in Harlingen, is de gezamenlijke 
educatiewerkgroep van de 5 musea dit jaar ook al druk bezig geweest om een groot deel van de educatietaken 
rondom Hoge Luchten af te ronden. Zo is er een gezamenlijke audiotour gemaakt, met naast audiostops voor 
volwassenen, ook audiostops voor kinderen, met liedjes, verhalen en opdrachten. 
Vanaf de tentoonstelling Hoge Luchten is er extra aandacht voor mensen met een visuele beperking. In de 
audiotour zijn dan ook speciale beeldbeschrijvingen opgenomen en bij een aantal schilderijen is een extra 
beleving toegevoegd voor de zintuigen reuk, tast en gehoor. 
 
Het ontwikkelen van een lesprogramma voor het Voortgezet Onderwijs over het thema vrijheid. 
Het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek maken voor ieder museum een serie portretten met het thema 
Stadslucht maakt vrij, een onderliggend thema van deze tentoonstelling. Zij filmen een aantal mensen die 
antwoord geven op de vraag ‘Wat betekent vrijheid voor jou in deze stad?’. Met die portrettenserie als 
uitgangspunt hebben wij een lespakket gemaakt voor het Voortgezet Onderwijs, waarin jongeren met elkaar 
in discussie gaan over het thema vrijheid en het vervolgens d.m.v. een musische verwerking laten zien wat 
vrijheid voor hen betekent. 
Dit lespakket is geschikt voor groep 8 PO en de onderbouw VO. 
  

Online reserveren:  
Mede door de lockdown en de verplichting om voor museumbezoek een tijdslot te reserveren, hebben we 
na de eerste lockdown online ticketing voortgezet. 
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6. COLLECTIEBELEID

Museum het Markiezenhof beheert een collectie van ruim 16.500 objecten. In 2020 heeft het museum een 
nieuw, uitgebreid Collectiebeleidsplan 2020-2025 opgesteld. Daarnaast zijn alle rapporten ten behoeve van 
het Museumregister geschreven en ingediend. In 2021 heeft de online audit plaatsgevonden. Op twee zaken 
na is alles goedgekeurd. Voor de laatste twee zaken, vrijwilligersbeleid en de onderschrijving van de Governance 
Code, heeft het museum uitstel aangevraagd en gekregen. (eind januari 2022). Dit in verband met de op handen 
zijnde veranderingen door bezuinigingen en versoberingsplannen (zie hieronder).

Het verzamelbeleid van het museum is met het Collectiebeleidsplan 2020-2025 aangescherpt, ingekrompen 
en uitgebreid. De deelcollecties Politieke Spotprenten en Cartoons en Verzamelde werken BKR zouden volgens 
het collectiebeleidsplan worden ontzameld. 

Eind 2021 is echter besloten om in het kader van de versobering in museale taken deze ontzameling geen 
prioriteit te geven. De acquisitievoorwaarden zijn aangescherpt en het verzamelgebied Geheimen rondom 
Bergen op Zoom is toegevoegd.

Collectievorming
De collectie van circa 16.500 objecten wordt gevormd en aangevuld door middel van schenkingen, aankopen 
en (langdurige) bruiklenen. In 2021 is er terughoudend gereageerd op aanbiedingen, met name als deze ter 
verkoop werden aangeboden. In november 2020 waren er 16.388 objecten ingeschreven. Er zijn ruim 100 
objecten nieuw ingeschreven. Dit is met name te danken aan het registreren van objecten die reeds in ons 
bezit waren.

CIJFERS REGISTRATIEGRAAD
     DECEMBER 2020 DECEMBER 2022
Ingeschreven objecten    16.388    15.425*
Geen titel     79    4
Geen standplaats bekend   3996    2641
Geen foto     4424    2950**
Bruiklenen (ingaand)    318    255

* De reeds ontzamelde objecten zijn in de cijfers van december 2021 meegenomen, in de cijfers van december 
2020 was dit nog niet meegenomen.
** Er zijn al meer foto’s gemaakt maar deze moeten nog worden gekoppeld aan de objecten

Alle aanbiedingen worden getoetst aan de acquisitievoorwaarden. Er zijn acht schenkingen aangenomen.
Daarnaast hebben de Vrienden van het Markiezenhof twee sabels van Carl Theodoor aangekocht (dankzij een 
particuliere dondatie) en deze zullen zij in 2022 aan ons in bruikleen geven. Er zijn zeven aanbiedingen geweest 
die nog on hold staan, of nog in onderhandeling. On hold betekent dat het aanbiedingen betreft ter verkoop en 
dat het museum hier in 2021 nog geen stappen in kon ondernemen. De aanbieders zijn hiervan op de hoogte 
gesteld en hebben toegezegd te kunnen afwachten.

Dit geldt niet voor zeven andere aanbiedingen. Vier hiervan pasten niet binnen de collectie, één is door de 
schenker teruggetrokken (de familie wil het commercieel gaan verkopen) en de laatste twee zijn verkopen, 
waarbij er niet kan worden gewacht.
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Een van de schenkingen die eruit springt is het archief van de Stichting Kermis Cultuur. Dit archief bestaande 
uit 109 archiefdozen en 69 archiefdozen met tijdschriften is over een periode van vijftig jaar verzameld en 
geheel op attractie en fabrikant gesorteerd. Het omvat foto’s, krantenartikelen, tijdschriften, correspondentie 
en posters. Met dit archief heeft het museum veel achtergrondkennis vergaard.

Bruiklenen
Inkomend
In 2021 is een langdurig bruikleen aangevraagd bij het Rijksmuseum Amsterdam: een geschilder portret van 
Menno baron van Coehoorn. Het bruikleen is toegekend en het schilderij zal uiteindelijk in maart 2022 bij ons 
arriveren.
De overige bruiklenen zijn aangevraagd en gehonoreerd ten behoeve van twee tijdelijke tentoonstellingen in de 
Schatkamers: Gotscha Lagidse, the iron secret keeper en Water, van alle getijden.2

Ook is er een kunstwerk van VIV in de Tuinzaal (benedenverdieping).

Uitgaand
Er is een aanvraag geweest vanuit de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom voor een langdurig bruikleen van 
de maquette van de Gertrudiskerktoren. Hiervoor is de bestaande vitrine klimaatbestendig gemaakt (op kosten 
van de bruikleennemer). Door veranderende plannen is het op dit moment nog niet zeker of deze bruikleen 
doorgaat.

Retour
Een tijdelijk bruikleen voor onze semipermanente presentatie is dit jaar terug gegaan naar de bruikleengever. 
Dit betreft de aapvis (een sculptuur gemaakt van delen van een opgezette aap en vis) van Henk Schiffmacher. 
Daarnaast zijn de bruiklenen bij de tentoonstelling Koele wateren, Schatten uit het Rijks teruggegaan naar de 
zes bruikleengevers.3

Afstoten
Er zijn negen Biedermeier stoelen afgestoten en vernietigd. Deze waren door gebruik kapot gegaan en niet 
meer te restaureren. 

2 Tijdelijk tentoonstelling Gotscha Lagidse, The iron secret keeper. Het geheim van de smid 
 Collectie koude wapens van Gotscha Lagidse tbv tijdelijke tentoonstelling 
 2 zwaarden van Gotscha van particulier in Nederland 
 2 zwaarden Gotscha van particulier in Nederland 
 Set van zwaarden dolk en kostuum van particulier Zwitserland 
 Kinderharnas prins Maurits van Oranje en piekeniersharnas van NMM Soest 
 Digitaal bestand schilderij prins Maurits van Oranje voor uitvergroting van Koninklijk Huisarchief 
 Schilderij prins Maurits van Oranje, Gemeente Middelburg, Stadhuiscollectie 
 Filmfragment uit Goud uit Georgië van Drents Museum 
 Diverse foto’s (digitaal) van Nationaal museum Georgië 
 Gulden vlies van particulier België 
 Tijdelijke tentoonstelling Water van alle getijden Duikdoeken van Monique van den Hout 

3 39 schilderijen van het Rijksmuseum Amsterdam 
Diverse objecten Stichting Weervisserij 
Diverse objecten Nienke Hoogvliet 
Diverse objecten Centraal Museum Utrecht 
Diverse objecten Museum den Aanwas, Ossendrecht 
Diverse objecten Heemkundevereniging Halchterth, Halsteren
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Ter publicatie
Voor het cahier van de Stichting Anton van Duinkerken Nu, is een foto van het portret Jan IV van Bergen 
aangeleverd.
Voor de tentoonstellingscatalogus Wybrand Hendriks in het Teylers Museum is een overzichtsfoto van de 
behangsels van Hendrik Meyer aangeleverd.

Museumregister
In 2020 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor de audit van het Museumregister. In januari 2021 was 
de virtuele audit en in april ontvingen wij de uitslag. Zoals gezegd was dit op twee punten na goedgekeurd. 
We hebben tweemaal uitstel aangevraagd doordat er onzekere tijden in het museum heersen omtrent het 
aanblijven van medewerkers en het aantrekken van vrijwilligers. In januari 2022 worden alsnog de Governance 
Code en het vrijwilligersbeleidsplan ingediend.

Versobering
Museum het Markiezenhof is een gemeentemuseum. De gemeente Bergen op Zoom moet veel bezuinigen, 
onder andere op cultuur. Dit zal grote consequenties voor het museum met zich meedragen. In 2021 is aan-
gekondigd dat er 9 ton moet worden bezuinigd. Op collectiegebied betekent dit dat er rekening zal moeten 
worden gehouden dat er met minder personeel gewerkt gaat worden. Hierdoor zullen de plannen genoemd in 
het Collectiebeleidsplan 2020-2025 langzamer of niet worden uitgevoerd.

Beheer en behoud
In 2021 zijn de deuren van het museum veel gesloten geweest door Covid19. Hierdoor is er meer werk verzet in 
het depot.
• De schilderijen op de schilderijenrekken zijn herschikt zodat er meer plaats is.
• Er is standplaatscontrole uitgevoerd (doorlopend project).
• De registratie van de BKR schilderijen is op orde gebracht (gefotografeerd, aangevuld en ingeschreven 

daar waar nodig).
• De quarantaineruimte is opgeruimd.
• De zogenaamde Johannadozen (oningeschreven tekeningen en prenten) zijn op een doos na ingevoerd in 

het registratiesysteem (Memorix Maior), van foto en standsplaats voorzien.
• Er is een grote aanwinst gedaan in de voorbije jaren van schilderijen en tekeningen van een vooraanstaand 

schilder in Bergen op Zoom: Willem van Dort. Het registreren en fotograferen van deze collectie is in 2021 
gestart en zal nog in het komende jaar doorgaan.

• Voor behoud van ons topstuk schilderij van Hans Bol is de klimaatvitrine gerepareerd.

Tevens is er een start gemaakt met het actualiseren van het Collectie Hulpverleningsplan (CHV). In 2022 zal 
dit plan klaar zijn en getest worden. Er wordt nagedacht om bij omvangrijke tijdelijke tentoonstellingen een 
specifiek CHV-plan op te stellen.

Tevens is er een start gemaakt met het actualiseren van het Collectie Hulpverleningsplan (CHV). In 2022 zal 
dit plan klaar zijn en getest worden. Er wordt nagedacht om bij omvangrijke tijdelijke tentoonstellingen een 
specifiek CHV-plan op te stellen.

Restauratie
Er is een aantal restauraties uitgevoerd in 2021. De grootste en belangwekkendste restauratie betrof het 
schilderij (incl. nieuwe lijst) van Henrietta Francisca met subsidie van de Vereniging Rembrandt.

Drie schilderijen worden gerestaureerd voor de tentoonstelling Hoge luchten. Schatten uit het Rijks in 2022. 
Een vaandel is helaas door een bezoeker (kind) beschadigd en deze is gerestaureerd op kosten van de 
verzekering. Ook zijn gordijnen in de stijlkamers schoongemaakt en gerestaureerd.
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7.  VRIJWILLIGERS 
 
Het Markiezenhof bouwt al enige jaren aan een poule van vrijwilligers die de reguliere suppoosten ondersteunen. 
Deze poule breidt zich langzaam uit en de inzet krijgt meer een structureel karakter met als doel de service 
voor de museumbezoeker te verhogen. 
 
Er zijn drie groepen vrijwilligers:
• De werkgroep Kermisminiaturen bestaat uit 13 vrijwilligers. Zij hebben allen specifieke technische kennis.
• De groep servicemedewerkers bestaat uit 36 vrijwilligers. Een deel daarvan is het gehele jaar werkzaam, 

en een gedeelte werkt alleen bij de M5 tentoonstellingen.
• Bij Beheer en Behoud is een groep van 3 personen met specifieke kennis en kunde welke ingezet wordt 

om de collectie toonbaar te houden. Met name bieden zij ondersteuning bij het zilver poetsen en textiel-       
onderhoud.

Aan deze groep mensen is grote dank verschuldigd, zonder hun tomeloze inzet zou het museum niet de service 
en kwaliteit kunnen bieden die we met elkaar voor ogen hebben.

Dit alles doen ze zonder financiële beloning. Hun beloning is de glimlach van onze bezoekers.

8.  SAMENWERKING 

Vrienden van het Markiezenhof 
Zij steunen ons museum met aankopen, waardoor we onze collectie kunnen uitbreiden en beter presenteren. 
(NB als dit het doel is van de vrienden dan mag je zeker niet zeggen dat we geen eigen collectie tentoonstellingen 
meer maken!)
 
Stichting de vijf samenwerkende musea (M5) 
Afgelopen jaar stond de samenwerking met het Westfries Museum in Hoorn, Museum het Markiezenhof, 
Stedelijke Musea Zutphen, het Hannemahuis in Harlingen en het Rijksmuseum Amsterdam voor ons vooral in 
het teken van de voorbereidingen voor Hoge Luchten (de opvolger van de tentoonstelling Koele Wateren) die 
bij ons in 2022 te zien is. Dit gaat niet over 2021 dus hoeft niet hier niet genoemd te worden. 
 
  
SAMENWERKINGSPARTNERS BERGEN OP ZOOM EN DE REGIO: 
• Universiteit Breda 
• Zuiderwaterlinie Alliantie 
• BUAS Universiteit Breda 
• VVV  
• Stichting Brabantse Wal 
• Stichting Brabants Landschap 
• SBM 
• Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom 
• Stadschouwburg de Maagd 
• Poppodium Gebouw-T 
• SIDS 
• HIK 
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• Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom 
• Heemkundekring Halchterth 
• Museum Den Aanwas te Ossendrecht 
• West-Brabants Archief 
• Bibliotheek West-Brabant 
• 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.






