Voorjaarsuitstapje Heemkundekring Jan uten Houte
24 maart 2018
Beste leden en niet leden,
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons Voorjaarsuitstapje naar Bergen op Zoom op
24 maart 2018. Inderdaad Bergen op Zoom. Een stad met een uitgebreide historie en prachtige
monumentale bouwwerken in de directe nabijheid van onze gemeente. Een stad waar wij vanuit
Etten-Leur niet zo snel naar toegaan. Vandaar nu de gelegenheid.
De reisplanning tref u hieronder aan. In de ochtend gaan we onder leiding van een gids een
gedeelte van de binnenstad van Bergen op Zoom bezoeken, zoals de Gevangenpoort, de
Gertrudiskerk en de Synagoge. Alle locaties zijn ook liggen op korte loopafstanden.
Reisplanning:
- 09.30 uur
- 10.00 uur
- 10.30 uur

-

12.15 uur
13.45 uur

-

15.00 uur

-

16.00 uur
17.00 uur

Vertrek uit Etten-Leur
Aankomst op Grote Markt en bakske in De Boergondier
Aanvang Rondgang Cultuurhistorisch Bergen op Zoom,
Onder leiding van Stadsgidsen worden ook monumentale panden bezocht.
Maak uw keuze uit onderstaande monumenten
Lunch op eigen gelegenheid en tijd door het winkelcentrum te wandelen
Bezoek Markiezenhof onder leiding van gids
Entree 6,50 pp. Museumkaarthouders hebben gratis toegang
Verder bezoek Markiezenhof / binnenstad op eigen gelegenheid.
(De verdiepingen die niet onder leiding van gids zijn bezocht)
Afsluitende borrel, afhankelijk van weer in Markiezenhof of op Beursplein
Vertrek richting thuis

Deelnamekosten zijn € 20,00 euro per persoon voor leden van de Heemkundekring Jan uten
Houte. Niet leden betalen € 25,00. (Inclusief bakske koffie bij aanvang en afsluiting).
Entreekosten Markiezenhof niet in prijs inbegrepen!
Als organisatie hebben we ervoor gekozen voor transport per bus. Betekent iets meer kosten,
echter parkeerkosten en benzinekosten worden bespaard. Verder behoeft men niet naar
parkeerplaatsen in de binnenstad te zoeken op redelijke loopafstand. Vertrek is vanaf de Wipakker
alwaar gratis geparkeerd kan worden.
Voor meer informatie over Bergen op Zoom ga naar www.hetwithof.nl
Aanmelden voor deelname kan tot 20 maart. Dat kan door betaling van het verschuldigde bedrag
op rekeningnummer NL95 RABO 0115 2766 37 ten name van Heemkundekring Jan uten Houte
onder vermelding van ‘BoZ 2018’!
U kunt informatie inwinnen bij prcommunicatie@janutenhoute.nl of via 0655148695.
Ook kunt U opgeven bij het Streekmuseum Etten+Leur aan Markt 59 tijdens openingstijden of
telefonisch op 0655148695 dan wel per mail via beheer@streekmuseumettenleur.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens de Activiteitenwerkgroep
Bernhard Koevoets, Piet Paantjens

Monumenten Bergen op Zoom
De Gevangenpoort
Oorspronkelijk was de naam Lieve Vrouwepoort, genoemd naar de nabijgelegen kapel.
Omstreeks 1330-1350 werd de poort gebouwd als onderdeel van de omwalling van de stad.
Eind 15e eeuw werd het havenkwartier in de omwalling opgenomen, zodat de poort in de stad
kwam te liggen en daardoor zijn functie verloor.
Aan de stadszijde kwam boven de doorgang een uitbreiding met arkeltorens.
De poort werd gevangenis en wel tot 1932, daarna tijdelijk gemeentemuseum.
Enkele feiten maken de Gevangenpoort tot een uniek gebouw:
Het is het oudste monument van Bergen op Zoom.
Van dit type stadspoort zijn er in Nederland vele tientallen gebouwd, maar alleen deze en die van
Kampen hebben de tand des tijds overleefd.
De poort diende maar liefst bijna 450 jaar als gevangenis en is nu ingericht volgens die tijd.
De Gevangenpoort is gelegen op de hoek van de Lievevrouwestraat en de Westersingel.
Het gebouw is alleen via een stenen trap toegankelijk.

De St. Getrudiskerk

De Sint Gertrudiskerk staat aan de Grote Markt. Bezoekers nemen de ingang aan de Kerkstraat. Ook
rolstoelgebruikers kunnen daar naar binnen. In de kerk zijn toiletten. U koopt voor € 2,00 een
toegangsbewijs aan de balie en krijgt daarbij een folder met een looproute.
Het was oorspronkelijk een vrij eenvoudige kerk van bouwmeester Spoorwater. In 1504 is men begonnen
met het realiseren van de plannen voor een nieuw kerkgebouw door Anthonis Keldermans. Het ging echter
economisch zo slecht met de stad dat men in 1539 genoodzaakt was een goedkoper plan aan te nemen.
Omstreeks 1545 is men gestopt met dit “Nieuwe Werck”. Alleen de zijbeuk ervan is blijven staan en geeft
nu de vreemde vorm aan de kerk met de twee transepten. Tijdens de val van de vesting in 1747 werd hij
grotendeels verwoest en daarna weer opgebouwd met bijdragen uit heel het land.
De kerk is van 1580 tot 1970 door de Protestantse gemeente gebruikt. In 1970 werd de kerk eigendom van
de stad. Bij de grote restauratie ontstond brand met enorme schade aan kerkgebouw en inventaris. Na de
restauratie is de kerk in 1988 in bruikleen gegeven aan de Katholieken.
De geschiedenis van de stad heeft overal zijn sporen nagelaten. Al bij binnenkomst valt het vierkante
kerkschip op. Het priesterkoor stamt uit de 15e eeuw dat wordt afgesloten door een vreemd 16e eeuws
laatgotisch tweede transept.
Ook de inrichting van de kerk trekt aandacht. Grafmonumenten van wel zes meter hoog van beroemde
beeldhouwers eren de strijders in de opstand tegen Spanje. Strak van lijn is het gedenkteken boven het graf
van de Markiezen en hun familie.
Nu in deze tijd veel kerken sluiten, is hier een groot aantal kunstwerken bijeengebracht, ook uit de
protestantse kerken. Bijvoorbeeld de vier monumentale orgels, en de biechtstoelen waarvan enkele uit de
17e eeuw met prachtig Mechels houtsnijwerk.

Ingang van de St. Gertrudiskerk.

De Peperbus
Bergenaren beschouwen de Peperbus als een (zeer geliefde) persoonlijkheid met een eigen stem en met
de Vastenavond krijgt hij ook een kiel aan. De toren dankt zijn naam aan de eigenaardige bekroning die lijkt
op een peperstrooier
Vanaf de Grote Markt is te zien dat het stenen deel van de toren uit drie geledingen bestaat. De onderste
heeft enorme toegangsdeuren met het zegel van de Nederlandse Hervormde Gemeente die deze kerk
gebruikte van 1580 tot 1970.
De toren van de kerk staat er al vanaf het midden van de 14e eeuw. Om hem te beklimmen koopt u een
kaartje bij de ingang aan de Kerkstraat. Een vrij smalle trap brengt u naar de trans op 35 meter hoogte. In
de opbouw daarboven is een carillon opgehangen van 48 klokken, gegoten door Eijsbouts. In de zomer
geeft de stadsbeiaardier vaak concerten. Op de gewone uren speelt het klokkenspel echter door middel van
een trommel die te zien is door een raampje op de trans.
Het “Jubelstadje aan de Schelde” laat zien waar Brabant Zeeland kust. Bij goede omstandigheden ziet u
over de Oosterschelde heen de tv-toren van Goes (op 27 km). De havens van Antwerpen zijn meestal wel
waarneembaar. Hier boven merkt men dat Bergen op Zoom een oude vestingstad is in een groot
natuurgebied.

De uitdaging aan kinderen is om (kerk-)torens te tellen, want als ze weer beneden zijn krijgen ze een
diploma waarop ze dat getal invullen en ook het aantal treden dat ze beklommen hebben.

De Grebbe
In de 13e eeuw begon men ook in West-Brabant met het afgraven van veen om turf van te maken en zout
uit te winnen. Waar het veen werd afgegraven had men afwateringskanalen nodig, tevens turfvaarten voor
het vervoer. Dwars door Bergen op Zoom werd de Grebbe gegraven en zo werd de turf naar de haven
vervoerd.
In de 13e en 14e eeuw haalden lakenvolders, ververs en leerlooiers het water dat ze voor hun ambacht
nodig hadden, uit de Grebbe. Later deden de bierbrouwers hetzelfde. Ook loosden zij hun afval op de
Grebbe, evenals de bewoners van de steeds maar groeiende stad.
In 1485 wenste de Heer van Bergen het Markiezenhof uit te breiden en daarom vond de eerste overkluizing
plaats (gewelf er overheen bouwen), Steeds meer burgers volgden dit voorbeeld, uiteraard tegen betaling.
Ondanks verschillende pogingen het lozen van vuil te reguleren, ontstond er een eeuwenlange,
voortdurende strijd tegen het vuil in de nu grotendeels ondergrondse Grebbe.
Bij de aanleg van het riool in de stad (1920/1930) werd het zelfs hoofdriool!
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd een verbeterplan uitgevoerd en de nog open gedeeltes
werden overdekt.
In het begin van de huidige eeuw werd de Grebbe Rijksmonument verklaard en het grootste monument
van de stad werd grootschalig gerestaureerd. De scheiding van rioolwater en regenwater kon tevens
worden gerealiseerd.
Ga ondergronds! Bezoek dit grootste monument van de stad en beleef tijdens een wandeling de nu geheel
schone sporen van omgaan met afval door de eeuwen heen.

Het Stadhuis
Het stadhuis is een samenvoeging van drie eerst afzonderlijke panden, te weten: het pand "de Olifant" (in
1544 aangekocht door het stadsbestuur), het pand "Schepenenhuys" (in opdracht van het stadsbestuur
gebouwd in 1403 ter vervanging van het bij de stadsbrand van 1397 verloren gegane schepenhuis) en het
pand "Leeuwenborch" (eerst in gebruik als kantoor van de Lombarden en sinds 1470 het handelshuis van
de Engelse kooplieden, vanaf 1498 maakt het deel uit van het stadhuis). Daarnaast is er een aantal
toegevoegde gebouwen uit de 17e en 20e eeuw
Het monument is opgetrokken (waar het de onderste helft betreft) in de laatgotische bouwstijl. In andere
steden werden op hetzelfde moment stadhuizen opgetrokken in de renaissancestijl. Mogelijk is de onderste
helft van de gevel in beginsel aanwezig en bouwde men deze renoverend op. Inpandig ervaart men, dat het
stadhuis een samenvoeging is van 3 onderscheiden panden.
In 1611 kreeg het stadhuis een nieuwe voorgevel, opgetrokken uit Gobertangesteen. Het gegeven dat de
toegangsdeur niet in het midden van de voorgevel staat herinnert eraan dat dit stadhuis uit drie
verschillende panden is samengesteld.
De spreuk "Mille Periculis Supersum" (Duizend gevaren kom ik te boven) herinnert aan de rol van de stad in
de Tachtigjarige Oorlog.
Het Stadhuis is standaard te betreden via de trapopgang naar het bordes. Via de zij- ingang is er een
toegang voor mindervaliden en rolstoelgebruikers.
Het stadhuis beschikt over een lift en er is een invalidentoilet aanwezig.

De Synagoge
De voormalige Synagoge Is sinds 1975 een monument voor de vermoorde Joodse burgers.
Van 1793 tot 1832 hielden de Joden hun diensten op de bedompte, donkere en brandgevaarlijke zolder van
de 16e-eeuwse Boterwaag op het Zuivelplein.
In 1830 schonk Koning Willem I duizend gulden aan de Bergse Joodse Gemeente voor het bouwen van een
synagoge.
Uit dankbaarheid plaatste de Joodse Gemeenschap de woorden “Door Milddadigheid van den besten
Koning 5593” (1833) op de daklijst.
De synagoge uit 1832 is een ingetogen gebouw, opgetrokken in classistische stijl. De middeleeuwse kelders
met het mikwe (het rituele bad), het waterbassin en de twee waterputten behoren tot de mooisten in
Nederland.
Na de oorlog heeft een groep Bergenaren afbraak van het gebouw weten te voorkomen en is er een
subsidie vrijgekomen voor de eerste restauratie in 1974/1975, in 1997/1998 gevolgd door een grote
opknapbeurt.
Op de vernieuwde vrouwengalerij bevinden zich enige originele documenten van Walter Süskind, een
Duits-Joodse man, die 600 à 800 Joodse kinderen liet ontsnappen uit de Hollandse Schouwburg, de
verzamelplaats van Joodse families in Amsterdam.
De film “Süskind”, die in 2012 uitkwam, gaat over deze periode. Walter woonde met zijn gezin van 1938 tot
1942 in Bergen op Zoom.
Tevens geven foto’s met teksten een beeld van de geschiedenis van de Bergse Joden vanaf 1793.

Het Markiezenhof

Het Markiezenhof: Het oudste Stadspaleis van Nederland
Het Markiezenhof ontstond aan het eind van de Middeleeuwen, na een aantal verbouwingen en
uitbreidingen van het middeleeuwse hof van de heren van Bergen op Zoom. Jan van Glymes II en III, vader
en zoon en beiden heer van Bergen op Zoom, gaven hiervoor de opdracht. Het geslacht van Glymes was
eind vijftiende eeuw in hoog aanzien gekomen en deze status kwam terug in het paleisachtige karakter van
het Markiezenhof.
In de loop der eeuwen is de functie van het complex meerdere keren gewisseld. Vanaf 1485 tot 1727 deed
het Markiezenhof dienst als adellijk woonpaleis van de heren en later markiezen van Bergen op Zoom. Zij
leefden voor korte of langere perioden in hun eigen stadspaleis in de stad. Eveneens vanaf 1485 was het
Markiezenhof het bestuurscentrum van het Markiezaat, zelfs tot 1795. Het gebouw deed dienst als militair
hospitaal in de periode 1795-1819 en daarna tot 1957 als kazerne.
Nadat in 1968 werd besloten om het gebouw open te stellen voor publiek door er een museum in te
vestigen, onderging het Markiezenhof een ingrijpende renovatie. Het gebouw had geleden onder de vele
jaren dat er een kazerne in gevestigd was. De renovatie, voltooid in 1987, bracht het stadspaleis terug in de
grandeur van weleer. Het museum werd geopend in 1987, waarna de zalen van het stad- en regiomuseum
in 2009 opnieuw werden vormgegeven. Een jaar eerder waren al de achttiende-eeuwse stijlkamers volledig
gerestaureerd.
In het Markiezenhof is een kermisexpositie. Nagemaakt is een 16e-eeuws markt- en kermisplein. Er is ook
een miniatuurkermis. Sinds 2003 staat de Bergse trots ook als miniatuur in Madurodam. De kerker van het
Markiezenhof is nog steeds intact.

