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DE “VERBORGEN VESTING” IS OPEN!
Onder het nieuwbouwcomplex “Hof van Asselbergs” aan de Zuid-Oostsingel no. 3 schuin
tegenover het station opende onlangs de “Verborgen Vesting” haar deuren.
In een bijzondere ondergrondse omgeving kan de bezoeker de restanten zien van een gedeelte
van de machtige vesting die Menno van Coehoorn in 1700 heeft ontworpen en rond Bergen
op Zoom liet aanleggen. De Bergse vesting wordt algemeen beschouwd als het meesterwerk
van vestingbouwer Van Coehoorn.
Terwijl de bezoeker tussen de vestingrestanten kan lopen en deze verder kan ontdekken geeft
een multimediapresentatie op drie bioscoopschermen een beeld van die enorme
vestingwerken, het uitgekiende ontwerp en van de aangebrachte voorzieningen om de stad zo
goed mogelijk te kunnen verdedigen. Ook worden de aanval van het Franse leger, de
verovering en daaropvolgende verschrikkelijke verwoesting en plundering van de stad in 1747
tot leven gebracht. Ook wordt uitgelegd hoe het gebied zich vanaf 1747 door de eeuwen heeft
ontwikkeld tot in de moderne tijd.

Foto Stichting In den Scherminckel
De realisatie van deze historische beleving is mogelijk gemaakt door subsidies van de
Provincie Noord-Brabant, het Bouwfonds, de gemeente Bergen op Zoom. SIDS kreeg van het
Prins Bernhard Cultuurfonds subsidie voor het inrichten van deze realisatie.
Zeker een bezoek waard. Rondleidingen zullen in de middagen verzorgd gegeven door SBM.
De toegangsprijs wordt € 8-- per volwassene en € 4,-- per kind.
SIDS zal in de ochtenden educatieve bezoeken en Archeologietours gaan verzorgen.

Voor donateurs van SIDS organiseren we binnenkort de gelegenheid voor een bijzonder
bezoek, meer informatie hierover ontvangt u in een aparte mail.
Een voorproefje van de Verborgen Vesting kunt u vinden op:
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kanonschoten-en-gegil-bij-val-bergse-vesting-inhistorische-bezoekerskelder~a4d57576/
https://aangenaambergenopzoom.nl/verhalen/binnenkijken-in-de-verborgen-vesting/
https://indebuurt.nl/bergenopzoom/doen/gangenstelsels-uit-1700-verborgen-vestingonder-hof-van-asselbergs-gaat-open~110616/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3243376/bergen-op-zoom-is-met-deverborgen-vesting-een-museum-rijker
https://www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/rondleiding-verborgenvesting--bc017b08-fef6-40d2-b5a0-e49f7b5b439b
http://scherminckel.nl/?page_id=631
IN MEMORIAM
Helaas bereikten ons de trieste berichten dat twee vrijwilligers van In den Scherminckel zijn
overleden. Op 10 juni overleed Henk Noordhuizen. Op 7 augustus overleed
Harry van Kempen.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij wensen hen heel veel sterkte.
SCHENKINGEN
Henk Noordhuizen heeft aan In den Scherminckel zijn metaaldetector nagelaten, waarmee we
heel blij zijn omdat we sinds enige tijd geen detector meer hadden. Deze zal in de toekomst
goed van pas komen.
Ook liet Henk ons een groot aantal boeken over archeologie na, die we mooi /goed kunnen
opnemen in de SIDS-bibliotheek die we aan het samenstellen zijn. Hiervoor hartelijk dank.
JAARVERGADERING EN EXCURSIE
Eerder is al gemeld dat de jaarvergadering van de SIDS met lezing die normaal in april
plaatsvindt wegens de coronamaatregelen moest worden uitgesteld. Gezien de voortdurende
coronamaatregelen zien wij ons helaas genoodzaakt de jaarvergadering 2020 te laten
vervallen. Het jaarverslag en financieel verslag 2019 zijn op de website in te zien.
Om dezelfde redenen zal ook de najaarsexcursie niet kunnen doorgaan.
TOM VAN EEKELEN BEDANKT
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Tom van Eekelen, Adviseur
Erfgoed van de gemeente, deze maand afscheid. Tom was de afgelopen decennia voor onze
stichting en voor vele organisaties in de stad de contactpersoon en hét aanspreekpunt voor
alles wat met erfgoed, monumenten en gemeente te maken. Wij bedanken Tom voor de
prettige samenwerking en we hopen hem nog vaak te ontmoeten bij erfgoedmanifestaties.
HET 50-JARIG JUBILEUM VAN STICHTING IN DEN SCHERMINCKEL
Op 3 maart 2021 bestaat Stichting In den Scherminckel 50 jaar!
Natuurlijk willen wij daaraan in het jubileumjaar 2021 ruim aandacht besteden met
verschillende activiteiten.
Een van de projecten is het volgende:
In de afgelopen halve eeuw zijn er bij alle opgravingen wel foto’s gemaakt. Vaak geven foto’s
nog welkome aanvullingen op gegevens van opgravingen en die aanvullingen zijn belangrijk.

Daarom vragen wij de mensen die nog foto’s daarvan hebben om deze even aan ons ter
beschikking te stellen zodat we die kunnen digitaliseren.
Dus als u nog foto’s van opgravingen heeft, graag even een mailtje naar:
scherminckel@home.nl
AANBOD EDUCATIE VOOR BASISSCHOLEN
In het kader van het programma CuMenu biedt SIDS weer diverse activiteiten voor
basisscholen:
 Archeologische Stadswandeling
 Bezoek Archeologisch Depot
 Les Pottenkijkers in de klas
 Les in depot: Weg ermee?! Oude zooi en nieuw afval.
 Bezoek Verborgen Vesting
Het aanbod staat vermeld op https://www.kcegids.nl/cumenu/
Per les staat omschreven: korte inhoud, hoe aansluiting leerdoelen/ kerndoelen
basisonderwijs, de kosten, duur van de les, locatie.
(Misschien iets voor de school van uw (klein)kinderen?)
AGENDA:
OPEN MONUMENTENDAGEN 2020
Op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020 zijn weer de landelijke monumentendagen.
In verband met de coronamaatregelen zijn deze wel beperkter van opzet als voorheen.
Het thema voor 2020 is “Leermonument”.
Meer informatie:
https://www.openmonumentendag.nl/
De activiteiten in de gemeente Bergen Zoom staan
op webpagina:
https://openmonumentendagbergenopzoom.nl/
SIDS stelt haar expositieruimtes aan de
Wassenaarstraat 61 open op zaterdag en op zondag,
telkens van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook is dan het Archeologisch Depot te bezoeken in
de kelder van het gebouw, waar alle archeologische
vondsten van de afgelopen 50 jaar zijn opgeslagen
en veel daarvan zichtbaar zijn. De expositie is wel
toegankelijk voor minder validen. Helaas is er geen
lift en is de kelder niet toegankelijk voor minder validen.
Op zaterdag 12 september én op zondag 13 september 2020 verzorgt Stichting In den
Scherminckel van 10.00 uur tot 11.00 uur in de onlangs geopende Verborgen Vesting een
bijzondere Archeologietour.
Tijdens deze unieke Archeologietour vertelt de archeologievrijwilliger van Stichting In den
Scherminckel over de opgraving en het tot stand komen van de Verborgen Vesting, maar ook
over andere – al dan niet opgegraven - vestingwerken in Bergen op Zoom.
Praktische informatie:
Adres Verborgen Vesting: Hof van Asselbergs 39a, Bergen op Zoom
Zaterdag 12 sept 10.00-11.00 uur: maximaal 13 deelnemers
Zondag 13 sept 10.00-11.00 uur : maximaal 13 deelnemers

Prijs: volwassenen € 8,00 , kinderen t/m 12 jr € 4,00
Aanmelden is verplicht via scherminckel@home.nl
Na aanmelding ontvangt u een betaalverzoek en een bewijs van inschrijving.
EXPOSITIE “KOELE WATEREN”
Op 10 november a.s. opent in het Markiezenhof de tweede editie van de
samenwerkingsexposities met het Rijksmuseum. Deze expositie heet “Koele Wateren” en is
samengesteld uit veertig schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, aangevuld met
werken uit de collectie van het Markiezenhof; vier eeuwen kunst met water in de hoofdrol als
vriend en vijand.
Daarnaast wordt in de tentoonstelling een link gelegd met de toekomst. Wat gebeurt er als de
zeespiegel 6 meter stijgt en hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit?
In den Scherminckel zal medewerking verlenen aan flankerende activiteiten. Informatie volgt.
https://www.markiezenhof.nl/ontdek-het-paleis/zien-doen/tentoonstellingen/koele-waterenschatten-uit-het-rijks
ERFGOEDCOLLEGES
In het najaar organiseert Erfgoed Brabant weer vier erfgoedcolleges. U bent van harte
uitgenodigd om mee te doen.
“Tijdens deze erfgoedcolleges bekijken we, aan de hand van vier erfgoedthema’s, hoe in- en
uitsluiting van bepaalde groepen mensen in Brabant heeft plaatsgevonden. Welke rol spelen
en speelden niet-overheidsinstellingen in armoedeverlichting? Wat betekende en betekent het
om als arbeidsmigrant in Brabant te werken? Hoe zit het met de vrouwelijke stem in de
geschiedschrijving van Brabant? En welke sporen laat het koloniaal verleden van Brabant na
in het erfgoed van onze provincie? Deze thema’s belichten we telkens vanuit de geschiedenis
en vanuit de actualiteit.”
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/agenda/erfgoedcollege-arbeidsmigratie
Vanwege Covid-19 worden de colleges online aangeboden. Ook kunt u tijdens de online
colleges uw vragen aan de sprekers stellen.
College 1: Arbeidsmigratie
College 2: Koloniaal verleden in Noord-Brabant
College 3: Gender en geschiedschrijving
College 4: Armoede in Brabant
De kosten per college bedragen € 5,-. Aanmelden (per college) kan via:
info@erfgoedbrabant.nl
LOKALE MEDIA
In augustus is door Indebuurt.nl een korte impressie gefilmd van de SIDS
tentoonstellingsruimtes. U kunt deze beelden bekijken via:
https://indebuurt.nl/bergenopzoom/video/videohier-bewaart-het-archeologisch-depoteeuwenoude-opgravingen~111006/?utm_source=email&utm_medium=servicemail&utm_campaign=genoemd_indebuurt_stichting-in-denscherminckel
WOUW
Heemkundekring De Vierschaer in Wouw heeft een virtuele wandeling door Wouw gemaakt.
Gids René Hermans neemt de kijker in deze eerste aflevering mee door het dorp Wouw en
bezoekt ook Grafisch Museum 'In den Groenen Zonck'.
http://www.de-vierschaer-wouw.nl/virtuele%20wandeling%20wouw.html

MEDEWERKERS GEVRAAGD
Zonder medewerkers staat alles stil. Dat geldt zeker ook voor In den Scherminckel.
Wij zoeken vrijwilligers voor de (bovengenoemde) CuMenu-lessen voor het basisonderwijs.
Voorkennis wordt niet gevraagd, de begeleiding en ‘training’ wordt verzorgd. Dus interesse
en enthousiasme volstaan!
Ook het bestuur van In den Scherminckel heeft dringend versterking nodig.
Heeft u nog wat vrije uurtjes? Meld u aan! Vrijblijvend een tijdje meelopen kan altijd.
Aanmelding (en/of vragen) voor beide onderwerpen graag op: scherminckel@home.nl
NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN
De Nationale Archeologiedagen 2020 zijn uitgesteld naar 18, 19 en 20 juni 2021.
https://www.archeologiedagen.nl/
ZEEUWSE ARCHEOLOGIE-AMATEUR DAG “ZAAD”
Ook is voor 2020 de Zeeuwse archeologie dag voor amateurarcheologen wegens corona
geschrapt. Hopelijk kan deze in maart 2021 wel doorgaan.
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