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Hierbij treft u alweer de 
nieuwste nieuwsbrief aan van 
de Stichting Vrienden van het 
Markiezenhof en u zult na 
het lezen van de nieuwsbrief 
kunnen concluderen dat het 
bestuur van de Stichting actief 
is en zeker ook blijft.

Een korte tijd geleden hebben 
we onze nieuwe site gelanceerd: 
www.vriendenmarkiezenhof.nl. 
Ik kan u van harte aanbevelen 
een bezoek te brengen aan 
deze site. De site is up to date 
gemaakt en laat niet alleen 
het laatste nieuws zien, ook 
is een galerij opgenomen 
met aanwinsten die door 
de jaren heen zijn gedaan 
door de Stichting Vrienden 
van het Markiezenhof of in 
samenwerking met onze 
Stichting. De galerij laat zien wat 
er gedurende het bestaan van 
de Stichting is aangeschaft ten 
behoeve van het Markiezenhof. 
Hieruit blijkt des te meer wat 

de Stichting betekent voor het 
Markiezenhof. Als u de site 
bezoekt en als u kijkt naar de 
lay-out van de nieuwsbrief dan 
zult u een nieuw logo zien. 
Ook het logo hebben we in 
een nieuw jasje gestoken en 
verderop in deze nieuwsbrief 
zullen we toelichten hoe we zijn 
gekomen tot dit nieuwe logo.

Het college van Bergen op Zoom 
is eveneens vernieuwd. De 
nieuwe wethouder die de post 
cultuur onder zich heeft is Letty 
Demmers. Met haar hebben we 
een interview gehouden over 
de stad Bergen op Zoom en 
haar cultuur en in het bijzonder 
het Markiezenhof. Naast deze 
onderwerpen zijn er nog vele 
interessante items opgenomen. 
Ik wens u veel leesplezier 
met deze nieuwsbrief en een 
zonnige zomer toe.

Met vriendelijke groeten,
Helène van Oorschot
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Na de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen 
heeft Bergen op Zoom een 
nieuwe wethouder Cultuur. 
Letty Demmers is zeker geen 
onbekende in de Bergse 
politiek. Sinds 1990 was zij 
actief als raadslid en in 1994 
werd ze wethouder met in haar 
portefeuille cultuur.  

In die periode was René Bastiaanse 
directeur van het Markiezenhof. Ze 
werkten nauw samen om van het 
Markiezenhof iets te maken waar 
je als Bergenaar trots op kon zijn 
en graag naar binnen liep. En dat 
natuurlijk ook deelde met iedereen 
die Bergen op Zoom nog niet kende. 
Haar nieuwe positie is een mooie 
gelegenheid voor de Vrienden om de 
kersverse wethouder nader voor te 
stellen.

“Ik ben geboren in Ermelo op 8 
augustus in 1952. Getrouwd, drie 
kinderen en inmiddels heb ik daar 
zes kleinkinderen bij gekregen.
Na een carrière als Burgemeester 
in Reusel-de Mierden en Best heb ik 
de overstap gemaakt naar de Politie. 
Daar heb ik gewerkt als korpschef 
van het regiokorps Zeeland, in de 
rang van hoofdcommissaris. Vanaf 
eind 2013 was ik waarnemend 

burgemeester in Vlissingen, 
Veldhoven en Noord-Beveland.
Tot 1 augustus van dit jaar blijf ik nog 
werkzaam als Ombudsfunctionaris 
Politie ( OFP ) en dit combineer ik 
vanaf 24 mei j.l. dus met de functie 
van wethouder in Bergen op Zoom, 
waar ik wederom de portefeuille 
Cultuur en Erfgoed mag invullen. 

Graag bezoek ik galeries en musea. 
Laatst nog Gallery Lukisan in de 
Moeregrebstraat bezocht, voor de 
expositie “De andere dimensie”. 
Een prachtige expositie van Geert 
Aubel. Heel indrukwekkend! Voor 
nieuwe tentoonstellingen breng ik 
ook regelmatig een bezoek aan het 
Markiezenhof. Die vind ik uiterst 
zorgvuldig en goed opgezet. Een 
uitstekend initiatief om samen met 
het Rijksmuseum aan de hand van 
de 4 thema’s Aarde, Water, Lucht en 
Vuur de exposities op te bouwen. Ik 
ben ook altijd weer onder de indruk 
van de grote maquette van Bergen 
op Zoom in de 18e eeuw .

Mijn doel als wethouder is cultuur 
weer die waardering te geven die het 
verdient. Dat Bergen op Zoom weer 
een stad is waar mensen trots op zijn 
om in te wonen en te leven en dat 
ook willen laten zien aan iedereen 
van ver daarbuiten”. 

vrienden van 
het Markiezenhof

Letty Demmers nieuwe wethouder 
van Cultuur
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Vormgeving, inhoud en uitstraling van 
de website kwamen vaak ter sprake bij 
bestuursvergaderingen. De besproken 
knelpunten en problemen los je met 
alleen praten niet op. Dus ongeveer 
een jaar geleden is alles structureel 
bekeken en is vervolgens gekeken naar 
oplossingen. Een van die oplossingen was 
een nieuwe website.

Kortgeleden was het zover en is de nieuwe, 
mooie en vooral eigentijdse website van de 
Vrienden van het Markiezenhof gelanceerd. 
Kijk op https://vriendenmarkiezenhof.nl
Een van de vele vragen in het 
omschakelingsproces bracht ook iets 
anders op gang. Kan het logo ook worden 
vernieuwd? Net als de website meer van 
deze tijd maar met behoud van de verbinding 
met het Markiezenhof, kan dat? 
Ja, dat kan. Mijn ontwerpershart ging al 
sneller kloppen want als grafi sch ontwerper 
ga ik graag aan de slag met zulke leuke 
uitdagingen. Uitleggen hoe ik dan werk lijkt 
eenvoudiger dan het is, maar ik ga het wel 
proberen. 

Als ontwerper kijk ik altijd naar allerlei 
verbeeldingen in welke vorm dan ook. 
Modern en traditioneel, digitaal en analoog, 
op papier of op een beeldscherm. Die 
‘verzameling’ van beelden liggen bij mij op 
een grote creatieve tafel in mijn hoofd, beter 
gezegd in mijn gedachten. Voor ieder nieuw 
ontwerp pluk ik van hartenlust van die tafel. 
Vanzelfsprekend ontstaan zo voor mij nieuwe 
ideeën. Die nieuwe ideeën en gedachten 
teken ik op papier. Ouderwets maar het 
werkt. Het is niet alleen een schets op papier 
maar veel meer een schets in mijn geest. Zo 

krijg ik weer nieuwe ideeën en die vertaal 
ik weer in schetsvorm. Soms snel en soms 
meer tijd vragend.
Ook luister ik goed wat de opdrachtgever 
in zijn briefi ng zegt. Dat kan heel praktisch 
zijn of juist heel gevoelsmatig, beiden zijn 
belangrijk. Op basis van deze input en 
mijn schetsen maak ik keuzes en werk dat 
uit in een echt ontwerp. Zo ging dat ook 
bij het nieuwe logo van Vrienden van het 
Markiezenhof. 

Belangrijke factoren in de ontwerpfase waren 
het beschermende karakter van Vrienden van 
het Markiezenhof, de uitnodigende verbinding 
met mensen én verbinding met het gebouw 
het Markiezenhof. Deze factoren zijn terug 
te vinden in enkele van de vele schetsen. 
Met opdrachtgever, het bestuur, is gekeken 
naar meest passend en meest treffend en 
uiteindelijk is gekozen voor de kracht van 
eenvoud. In het defi nitieve ontwerp zitten 
twee hoofdletters van de Stichting (V en M) 
en de beschermende handen (de twee poten 
van de M), handen die ook een symbolische 
verbinding maken met Vrienden. Voor de 
onderlinge samenhang én verbinding met 
het Markiezenhof gebouw is gekozen voor 
een gestileerde bolvorm van torentje met 
als hoogste punt de gekleurde ruit. Daar had 
ook een gestileerde zee-ridder kunnen staan 
maar nu was eenvoud een bepalende factor. 

Het begon dus op de creatieve tekentafel 
in mijn hoofd en na het creatieve proces 
zie je nu de uitwerking. In deze nieuwsbrief 
en op de website van Vrienden van het 
Markiezenhof.

Joost Eykman

vrienden van 
het Markiezenhof
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Met trots presenteren wij onze nieuwe huisstijl

Gestileerd maar toch herkenbaar
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Een pagina van de nieuwe website: www.vriendenmarkiezenhof.nl

Tientallen schetsen en het defi nitieve logo.
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Twee jaar geleden overleed bestuurs-
lid Bert van der Stoel, op 70-jarige 
leeftijd aan een slepende ziekte. 
Bert was een Bergenaar met een 
hart voor cultuur. Jarenlang was hij 
raadslid, wethouder en uiteindelijk 
lid van de Provinciale Staten voor de 
VVD. 

Als cultuurwethouder heeft hij zich 
in de jaren ‘80 en ‘90 ingezet voor het 
behoud van het Bergse cultuurgoed. 
Eén van de bijzondere verwervingen 
die hij in die periode mogelijk heeft 
gemaakt is de aanschaf in 1981 
van het jeugdportret van markiezin 
Maria Elisabeth II, vervaardigd door 
de 17e eeuwse portretschilder 
Gerard van Honthorst. Van deze 
markiezin heeft Van Honthorst in 
totaal drie portretten gemaakt. Een 
tweede portret heeft het museum 
in 2018 aangekocht, waarop de 
volwassen markiezin is afgebeeld. 
De verblijfplaats van het derde 
exemplaar, voor zover het nog 
bestaat, is onbekend.

Voor Bert van der Stoel is het jeugd-
portret van Maria Elisabeth altijd een 
lievelingsschilderij geweest. In de tijd 
van de aankoop moest de Bergse 
gemeenteraad nog goedkeuring 
verlenen en in die tijd had de 
raad andere zaken aan het hoofd. 
Aandacht voor woningnood, sociale 
onzekerheid en jeugdwerkloosheid 
hadden politieke prioriteit en 
daarbij kostte het Bert veel 
overtuigingskracht om de raadsleden 
voor cultuurbestedingen over de 
streep te krijgen. Maar dat lukte hem 
met verve. 

Bert is altijd een fervent voorvechter 
van het Bergs cultuur- en erfgoed 
geweest en ook als bestuurslid van 
de Vrienden was hij de verbindende 
schakel tussen onze Stichting en de 
overige Bergse erfgoedinstellingen. 
Niet alleen de Vrienden, maar de 
gehele Bergse samenleving, zijn Bert 
veel verschuldigd. Zonder hem had 
het Markiezenhof er nu heel anders 
uitgezien.

Han Verbeem

vrienden van 
het Markiezenhof
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Bert van der Stoel was voorvechter van 
het Bergs cultuur- en erfgoed 
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Eindelijk mocht het weer, een 
Vriendenavond organiseren voor de 
Vrienden van het Markiezenhof. De 
laatste keer was in 2019 toen Gerard 
Rooijakkers een lezing gaf over Rituele 
Depots. Half mei luisterden zo’n tachtig 
Vrienden naar de verhalen en anekdotes 
van de toenmalige museumdirecteuren 
en bezochten de tentoonstelling ‘Hoge 
Luchten’ en zaal 1747.

De avond stond in het teken van het feit dat 
het 35 jaar geleden was dat het Markiezenhof 
offi cieel geopend werd. In en korte fi lm was 
te zien hoe Koningin Beatrix in 1987 met een 
ferm: ‘In naam van Oranje doe open de poort’ 
het stadspaleis opende. Na een restauratie, 
die 24 jaar in beslag nam, bezocht het 
gezelschap destijds het vernieuwde 
gemeentemuseum met Stijlkamers, De 
Blauwe Zaal en de Henriëttekamer; de kamer 
met het Hemelbed.

“Een schenking van de Vrienden van het 
Markiezenhof”, weet Cees Meijer, die tot 
vorig jaar directeur was. Meijer vertelde over 
zijn periode die roerig was, maar zeker ook 
mooie momenten kende. “Bij koninklijke 
bezoeken hadden we altijd te maken met 
allerlei veiligheidsmaatregelen,” weet 
Cees. “Een cordon van vijftig beveiligers 
rond en in het gebouw hield de ceremonie 
en het publiek nauwlettend in de gaten.” 
Niet iedereen was op de hoogte van de 
komst van het hoge bezoek. Zo stonden er 
ineens, onopgemerkt en tot consternatie 

van iedereen, een aantal mensen op de 
achterste binnenplaats te roken. “Bleken het 
medewerkers van de bibliotheek te zijn. Het 
bezoek ontging hen helemaal!” vertelt Cees.

Oud-directeur Wim Reijnders weet te 
vertellen dat bij zijn aanstelling in 2003 
een groot deel van de zolder van het 
Markiezenhof nog als opslagplaats diende. 
“We hebben tientallen glasplaten naar 
beneden gehaald. Glasplaten van lijsten 
werden om de zoveel tijd vervangen, maar 
de oude moesten kennelijk bewaard blijven.” 
Dat verbaasde Reijnders en hij haalde er 
letterlijk de bezem door. “Die zolder lag vol 
kunstwerken en gezien het onder het dak 
zomers veertig graden en ‘s winters min 
tien graden was, was de conditie ervan 
belabberd.” Vanuit Reijnders’ achtergrond 
als archivaris, werd een van zijn taken om 
het museum en het Bergse gemeentearchief 
inéén te vlechten tot een historisch centrum. 

Mijlpalen waren de bouw van een nieuwe 
archiefkelder en museumdepot onder het 
Wilhelminaveld en de verhuizing van de 
archiefzalen van de Blokstallen naar Het 
Markiezenhof. Maar de meeste schenkingen 
en de in bruikleen gegeven werken, die vanaf 
1968 door het bestuur en de Vrienden zijn 
verworven, zijn in het museum te zien. Zo 
ook de onlangs verworven sabels van de 
laatste Markies van Bergen op Zoom. “Een 
mooie symboliek: strijdbaar, verdedigen en 
bewaken van ons erfgoed. Precies zoals wij 
onszelf als Vrienden zien.”

vrienden van 
het Markiezenhof
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Vriendenavond in de Hofzaal

Smeuïge anekdotes van oud-directeuren
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In Bergen op Zoom heeft een aantal 
cultureel historische verenigingen en 
Stichtingen elkaar gevonden in een 
overleg, genaamd CHO.
Doelstelling van dit overleg is om 
de krachten te bundelen op diverse 
onderwerpen, waarbij het behoud van 
cultureel historisch Bergen op Zoom 
centraal staat.

Middels dit overlegorgaan wordt 
getracht richting gemeente te praten 
als belangenorganisatie waarbij 
onderwerpen aan de orde komen zoals 
de bezuinigingen, de gevolgen daarvan en 
het collegeprogramma en de cultuurvisie 
van de gemeente Bergen op Zoom en 
welke kansen en bedreigingen voor de 
diverse groeperingen dit oplevert. 

Ook wordt het platform gebruikt om te 
kijken naar mogelijkheden om elkaar 
te versterken en hoe meer onderling 
samengewerkt kan worden.
Tot slot is het een platform waar 
informatie van meer algemene aard 
uitgewisseld kan worden tussen de 
diverse organisaties, die voor de 
betrokken partijen interessant kan zijn.

Iedere cultuur-historische organisatie kan 
zich bij dit overleg aansluiten.
Inmiddels wordt een kerngroep 
geformeerd waar ook de Stichting 
Vrienden van het Markiezenhof zich voor 
heeft aangemeld.
We zullen u via deze nieuwsbrief nader 
informeren zodra er nieuws te melden is.

Het Markiezenhof is weer gekozen 
tot prachtige decor waar de afl eve-
ring “Tussen Kunst en Kitsch” zich 
af zal gaan spelen. De opnamedag 
is gepland op maandag 3 oktober 
2022. Diverse zalen van het Markie-
zenhof worden gebruikt als opna-
meruimte. 

In het programma zien we bezoekers 
met bijzondere kunstwerken of voor-
werpen die deze laten taxeren én we 
horen het verhaal achter deze ‘schat-
ten’ van ervaren experts en taxateurs. 
Het Markiezenhof is al vaker het decor 
geweest van een afl evering van het 
populaire programma. In 2016 liet de 
vicevoorzitter van het kerkbestuur in 
Heerle aan de expert Jim van der Meer 
Mohr een schilderij zien van maar liefst 
170 bij 170 centimeter. Het schilderij 
van de Annunciatie van Maria was in 

1900 aan de kerk van Heerle geschon-
ken, maar was toen erg vervuild en 
vergeeld. Het schilderij werd voor 4000 
euro gerestaureerd en schoongemaakt. 
De restauratie duurde 10 maanden. 
De expert van het tv-programma was 
onder de indruk en schatte de waarde 
op minimaal 40.000 euro. Wie weet 
wat we deze afl evering kunnen 
bewonderen.

Helaas is deelname aan deze populaire 
dag niet meer mogelijk. Uitsluitend 
leden van de AVRO TROS kunnen zich 
nog aanmelden. Wel is het nog mogelijk 
om foto’s van objecten (behalve schil-
derijen) ter beoordeling in te sturen. 
Wie weet word je dan alsnog uitgeno-
digd voor de opnamedag. Meer info 
is te vinden op de website van Tussen 
Kunst en Kitsch: www.avrotros.nl/
tussen-kunst-en-kitsch

vrienden van 
het Markiezenhof
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Cultuur Historisch Overlegplatform (CHO) 
Bergen op Zoom

Opnames Tussen Kunst en Kitsch
in het Markiezenhof



8

Bergen op Zicht 2022
Op zaterdag 24 september 2022 gaat Bergen 
op Zicht weer van start. Er hebben zich 
maar liefst 90 organisaties aangemeld, 
dus dat wordt een feestelijk evenement 
als vanouds. En dat mag ook wel, want 
vanwege de Covid-19 maatregelen was het 
niet mogelijk om Bergen op Zicht in 2020 
en 2021 te organiseren. De laatste keer was 
in 2018, dus we staan te popelen om weer 
mee te doen. 

Bergen op Zicht wordt georganiseerd door 
Stichting Bergen op Zicht in samenwerking 
met Rotaryclubs Bergen op Zoom-Centrum en 
Bergen op Zoom-Noord. Bij de organisatie van 
Bergen op Zicht wordt ook samengewerkt met 
Stichting Samen in de Regio.

Het evenement wordt op zaterdag 24 
september a.s. gehouden van 12.00-17.00 
uur en vindt plaats in de binnenstad langs 
het traject: de Grote Markt, de Fortuinstraat, 
een gedeelte van de Steenbergsestraat, het 
Markiezenhofcomplex, de Hofstraat, het Sint-
Catharinaplein en de Kremerstraat. Kom zeker 
even langs en bezoek de stand van de Vrienden 
van het Markiezenhof.

vrienden van 
het Markiezenhof
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Bericht van onze penningmeester

Allereerst mezelf even voorstellen: Ik ben Berry Mulder, 
vanaf 2007 beheerder van het adresbestand van de Vrien-
den en vanaf 2018 bestuurslid en penningmeester. Naast 
het fi nanciële beheer van onze stichting, heb ik als taak het 
adresbestand up to date te houden en nieuwe Vrienden te 
verwelkomen en vervolgens jaarlijks uw bijdragen te innen.

Omdat het voor ons niet altijd even gemakkelijk is om alle 
bijdragen binnen te krijgen, denken we op dit moment aan 
alternatieven om dit voor ons en voor u soepeler te laten 
verlopen. Mogelijke opties zouden kunnen zijn: automatische 
incasso, het digitaal versturen van betaalverzoeken en het na 
voldoen van de contributie pas toesturen van de gratis pasjes 
voor het Markiezenhof. We houden u hiervan op de hoogte. 
Indien u nu al vragen of opmerkingen heeft hierover, kunt u dat 
ons laten weten via penningmeester@vriendenmarkiezenhof.nl 

Bestuur Stichting Vrienden van 
het Markiezenhof

Marie-José Bakker
Eric Elich
Joost Eykman
Marlies van Lier
Berry Mulder
Helène van Oorschot
Han Verbeem
Ward Warmoeskerken.

vriendenmarkiezenhof@gmail.com

Foto Dick Vermaas


