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Dinsdag, 21 januari 2014
Van klokken en orgels, zangers en snaren, toeters en trommels
Koert Damveld

In klinkende vogelvlucht gaan we op zoek naar de muziek die de 
Bergenaren door de eeuwen heen heeft begeleid bij hun religieuze 
handelingen, bij hun spiritualiteit en rituelen. Zou er al gezongen of 
gespeeld zijn bij de offerrituelen langs het vennetje van het Romeinse 
heiligdom of was het Jacob Obrecht die de eerste religieuze muziek 
naar onze contreien bracht? Wat waren de gevolgen van de 
reformatie en eeuwen later, de katholieke emancipatie en het Tweede 
Vaticaans Concilie? Ondanks de voortgaande ontkerkelijking was 
religieuze muziek nog nooit zo rijk geschakeerd als in onze tijd. 
Er is gaandeweg ook een nieuw perspectief ontstaan: kerkmuziek als 
erfgoed.

Dinsdag, 28 januari 2014
Volksgeloof is nog geen bijgeloof
Frans Tervoort

Aan het Rijke Roomse Leven in Nederland kwam in de tweede helft 
van de vorige eeuw in Nederland definitief een einde. De kerken liepen 
leeg en het geloof schrompelde ineen. De ontkerkelijking leek niet te 
stuiten. Maar schoorvoetend kwam de volksdevotie weer terug. In de 
afgelopen decennia bloeide de devotie voor Maria en andere heiligen 
weer op. Er worden massaal kaarsjes opgestoken in Mariaoorden. 
Processies trekken weer, men gaat naar Kevelaer of Scherpenheuvel, 
naar Lourdes of Banneux. En dat in het computertijdperk. Waar komt 
die behoefte vandaan? Is het vooral behoefte aan de troost van het 
geloof, aan rituelen en tastbare plekken van devotie? Een hunkering 
naar heil en heling? Is het ook nostalgie en behoefte aan traditie in 
onze multiculturele samenleving? En wat is eigenlijk volkgeloof en 
waar komt het vandaan? Het is geloven met het gevoel in plaats 
van met het verstand. De Belgische Kardinaal Danneels noemt het: 
“geloven met handen en voeten”. Kaarsjes opsteken, water vanuit 
Lourdes meenemen, auto’s en huisdieren laten zegenen. Veel mensen 
zullen het bijgeloof noemen. 



Dinsdag, 4 februari 2014
Korneel Slootmans: archivaris of cultuurgoeroe?
Irene van Kemenade

Ereburger Jan van Giels noemde hem ooit ‘de belangrijkste Bergenaar 
van de twintigste eeuw’. Onder het grote publiek is voormalig 
archivaris Korneel Slootmans vooral bekend vanwege zijn twee 
standaardwerken ‘Jan metten Lippen’ en ‘De Paas- en Koudemarkten’. 
Dat hij als schrijver uitermate productief was en meer dan 500 
publicaties op zijn naam heeft staan is een noemenswaardige 
prestatie, maar verklaart slechts ten dele zijn inbreng en belang voor 
de stad Bergen op Zoom. Aan de hand van ondermeer 
de Maria Ommegang, de Markiezaatsfeesten, Ziekenhuis Lievensberg, 
het Markiezenhof en de naoorlogse Vastenavond wordt een beeld 
geschetst van deze markante Bergenaar.

Dinsdag 11 februari 2014
Zusters van ‘t Ketrientje - 175 jaar zorg voor Bergen op Zoom
Dolly Verhoeven

Op 12 februari 2013 was het 175 jaar geleden dat de eerste 
Franciscanessen naar Bergen op Zoom kwamen om de zorg voor 
zieke Bergenaren op zich te nemen. In de loop der jaren hebben de 
zusters veel betekend voor de gezondheidszorg in de stad: 
als verpleegsters in het ABG, als wijkzusters maar ook als 
bejaardenverzorgsters. 
Historica Dolly Verhoeven en religiewetenschapper 
Annelies van Heijst schreven naar aanleiding van het jubileum een 
boek over het leven en werken van de ruim 360 zusters die sinds 1838 
deel uitmaakten van de congregatie. In haar lezing vertelt 
Dolly Verhoeven wie deze zusters waren, welke rol zij speelden in de 
zorg en hoe hun werk in de loop der tijd beoordeeld is. 



Deze lezingenreeks over de cultuurhistorie rond Bergen op Zoom wordt voor 
de dertiende keer georganiseerd door :

Het Markiezenhof, De Geschiedkundige Kring en Heemkundekring Halchterth. 

Locatie:
Bergen op Zoom, Het Markiezenhof Historisch Centrum, Steenbergsestraat 8
data en tijdstip:
dinsdag 20.00-22.00 uur, zaal open 19.30 uur.
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De deelnamekosten bedragen € 25,00 voor 4 lezingen (incl. koffie/thee). In de 
voorverkoop zijn alleen kaarten voor de gehele reeks te verkrijgen. Deze zijn te koop 
aan de balie van Het Markiezenhof (di. t/m zo. van 11.00 tot 17.00 uur) en de andere 
organisaties. Vanaf woensdag 2  januari is het mogelijk om kaarten per lezing te kopen, 
deze kosten € 10,- per stuk (op = op). U kunt niet vooraf reserveren.
Voor vragen kunt u mailen naar lezingenreeks@bergenopzoom.nl of bellen naar 
tel. 0164-277077, Yolande Kortlever of Claartje Rijkers. 
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