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We hebben genoten van een 
prachtige lezing van Irene van 
Kemenade, een historische 
uiteenzetting door Han Verbeem 
over “de man Louis van de 
Kethulle” en een humoristisch 
verslag van de reis die Louis 
heeft afgelegd voordat hij 
in de woonkamer van onze 
penningmeester Berry Mulder 
belandde. 

Dank aan Daphne Valentijn, Bart 
van Eekelen en Peter Spieringhs. 
Zonder jullie medewerking en 
hulp konden we het schilderij 
niet aan onze Vrienden tonen.
Natuurlijk ook dank aan onze 
wethouder Letty Demmers 
voor haar aanwezigheid en 
mooie woorden. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we onze 
Vrienden letterlijk en fi guurlijk 
getrakteerd op Louis de la 
Kethulle. Het was één groot 
feest. 

In deze nieuwsbrief vertellen 
we meer over de man die een 
bijzondere rol heeft gespeeld in 
de geschiedenis van Bergen op 

Zoom en toch zo onbekend is. 
We hopen dat het schilderij door 
de bijdrage van de Vrienden 
van het Markiezenhof een 
permanente plaats krijgt in 
het Markiezenhof en in onze 
geschiedenis.

Wanneer u deze Nieuwsbrief 
ontvangt bevinden we ons 
al weer op weg naar 2023. 
Terugkijkend was 2022 een jaar 
wat moeizaam begon als gevolg 
van corona, maar gelukkig 
steeds beter werd. Het jaar 2023 
belooft weer een boeiend jaar te 
worden: de tentoonstelling Hete 
Vuren, veel andere interessante 
museale ontwikkelingen en 
hopelijk een duidelijke lange 
termijn visie ten aanzien van 
het Markiezenhof vanuit de 
gemeente.

Namens het voltallige bestuur 
wens ik u een gelukkig en 
voorspoedig nieuwjaar en we 
hopen u nog vaak te ontmoeten 
in het Markiezenhof.  

Helène van Oorschot

Beste vrienden
De vriendenochtend 2022 was een bijzondere, verrassende 
vriendenbijeenkomst. Het was fi jn dat er zoveel vrienden in 
de gelegenheid waren deze ochtend bij te wonen.
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Irene van Kemenade gaf een 
lezing over het beleg van de stad 
in 1622. Een passage daaruit is 
hieronder te lezen.

“Deze Louis de la Kethulle (1565-
1631) die in hoog aanzien staat 
bij de prins van Oranje en door de 
inwoners van Bergen op Zoom op 
handen gedragen wordt, stamt uit 
een Gentse familie, die in 1584 om 
godsdienstige redenen naar de 
noordelijke Nederlanden vlucht, 
waar Louis dienst neemt in het 
Staatse leger. De verdiensten van zijn 
vader leveren hem een levenslang 
pensioen van de stad Gent op en 
Maurits benoemt hem in 1618 tot 
militair gouverneur van de vesting 
Bergen op Zoom, waar de la Kethulle 
uiteindelijk in 1631 overlijdt “  

De complete tekst van haar 
interessante lezing is te lezen 
op onze onze website:
www.vriendenmarkiezenhof.nl

vrienden van 
het Markiezenhof

Het beleg van Bergen op Zoom

nieuwsnieuws
briefbrief
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Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben 
Berry Mulder, zo’n 15 jaar als beheerder 
van het adresbestand betrokken 
bij de Vrienden en sinds 4 jaar als 
penningmeester in het bestuur.

Ik ben in tegenstelling tot de andere leden 
van het bestuur het minst cultuur minded en 
geen kenner van de historie van Bergen op 
Zoom en met name van het Markiezenhof. 
Ik vind het Markiezenhof wel een prachtig 
gebouw waar we als Bergenaren uitermate 
trots op moeten zijn.

Mijn taak binnen het bestuur is vooral 
natuurlijk de verantwoording over alle in- 
en uitgaande fi nanciën en het muteren in 
ons Vriendenadresbestand, het versturen 
van welkomstbrieven met toegangspasjes 
en indien nodig het versturen van 
betalingsherinneringen. De laatste jaren 
wordt zo’n 80% van alle berichten die we 
verspreiden via email verstuurd.

Eind 2021 werd mijn rol als penningmeester 
ineens anders, toen er twee sabels 
beschikbaar kwamen via Catawiki. De 
sabels uit de 18e eeuw hebben een 
duidelijke verbinding met de historie van het 
Markiezenhof. Een digitale veiling, héél erg 
spannend, door een klik met de muis op het 

juiste moment, plaats je het winnende bod 
en win je de veiling. Twee dagen later werden 
de sabels verpakt in noppenfolie door PostNL 
bij me afgeleverd. Eigenlijk dus helemaal niet 
zo spannend.

Een dag in het voorjaar van 2022 werden 
we door het Markiezenhof getipt over 
een historisch belangrijk schilderij dat bij 
veilinghuis Christie’s in Londen geveild 
ging worden. Het Markiezenhof had 
grote belangstelling in het verkrijgen van 
dit schilderij en vroeg het bestuur van 
de Vrienden of wij daar iets in konden 
betekenen.

Intern hebben we hier over vergaderd en 
besloten ervoor te gaan.
Christie’s evenals Sotheby’s kende ik 
alleen van wereldnieuws als er weer eens 
een kunstwerk voor vele miljoenen van 
eigenaar wisselde en nu ging ik als gewone 
penningmeester ineens bieden op een 
historisch schilderij dat een belangrijke 
verbinding heeft met het historisch verleden 
van Bergen op Zoom.

En zo zat ik samen met onze voorzitter 
Helène op een vrijdagmorgen in juli met 
de muis in de aanslag voor een groot 
beeldscherm opnieuw klaar om het 
winnende bod te plaatsen. We dachten 
weinig kans te hebben omdat er eerder in 
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Zaken doen met Veilinghuis Christie’s

Een klik verwijderd van een schilderij van 
Louis van de Kethulle
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de ochtend al behoorlijk was geboden. Onze 
strategie was vooraf bepaald, we zouden pas 
op het laatste moment mee gaan bieden om 
de prijs niet onnodig hoog op te laten lopen.
En dat lukte! We wonnen de veiling!

Een spannende tijd volgde, uiteraard moest 
er eerst betaald worden en vervolgens werd 
ik tussen de diverse afdelingen van Christie’s 
heen- en neer geslingerd om onze aankoop 
veilig, professioneel  verpakt en verzekerd 
in Nederland te krijgen. Na betaling van de 
nodige extra kosten en invoerrechten wilde 
ik maar één ding; zeker weten wanneer 
e.e.a. hier aan zou komen. Wéér dagen 
wachten!! Mijn vrouw en ik moesten ook 
nog eens op vakantie, dus dat maakte het 
nog spannender. Maar gelukkig hebben we 
tegenwoordig allemaal een smartphone 
om berichten overal ter wereld te lezen en 
bereikbaar te zijn. 

Toch nog héél onverwachts ging tijdens een 
fi etsritje langs het prachtige Canal de Midi in 
het diepe Zuid Frankrijk mijn telefoon: Goede 
morgen, met de chauffeur van DHL, ik heb 
een pakket van 70 kg voor u en ik sta in de 
loop van de dag bij u voor de deur. 

Oh! En hoe laat dan precies? Dat weet ik 
niet hoor, nou bel me dan maar als je een 
half uurtje van mijn adres vandaan bent. Zo 
geschiedde. 

Gelukkig was mijn zoon vrij en niet op 
vakantie en stond er bij thuiskomst een grote 
kist al een dikke week in mijn woonkamer. 
Deskundigen zeggen dat de kist gelijk in een 
geconditioneerde ruimte had gemoeten, 
maar alla, het is al eeuwen oud en zal wel 
zwaardere beproevingen hebben doorstaan.

Enkele dagen later heeft er een overdracht 
plaats gevonden met medewerkers van het 
Markiezenhof en is het pakket met hulp van 
de technische dienst naar het archief onder 
het Wilhelminaveld vervoert. 
Spannend opnieuw, daar werd de kist 
geopend en kregen we te zien wat we 
hadden aangekocht…….

Samen met de rest van het bestuur ben ik 
ontzettend trots dat we dit schilderij aan 
hebben kunnen schatten en zodoende 
opnieuw een waardevolle aanwinst voor het 
Markiezenhof en Bergen op Zoom hebben 
weten te bemachtigen.
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Afgelopen zomer werd het portret van 
gouverneur-generaal Louis de la Kethulle 
(Gent, 1565 — Bergen op Zoom, 1631) ontdekt 
op de veilingwebsite van Christie’s Londen 
door Alexander van der Kallen, medewerker 
collectiebeheer. Dankzij De Vrienden van het 
Markiezenhof werd het portret verworven en 
zal het vanaf eind april 2023 in het stadspaleis 
en museum van Bergen op Zoom te zien 
zijn tijdens de tijdelijke tentoonstelling 
Schatten uit het Rijks: Hete Vuren (23 april – 3 
september 2023).

De tentoonstelling heeft als leidraad drie thema’s: 
huiselijk vuur, ambachtelijk vuur en vernietigend 
vuur. Het portret van de verdediger van de stad 
past perfect in het derde thema en zal getoond 
worden met de zilveren tazza, die oorspronkelijk 
aan De la Kethulle was overhandigd na het beleg 
in 1622 en die in bruikleen is gegeven aan het 
Markiezenhof door het Rijksmuseum.

Na afl oop van de tentoonstelling zal het 
schilderij worden gerestaureerd door Johanneke 
Verhave van Restauratie Atelier Rotterdam. 
Johanneke Verhave heeft tevens in 2020-2021 
het portret van markiezin Henriëtte Francisca 
von Hohenzollern-Hechingen gerestaureerd. Ze 
heeft op 17 november het portret voor de eerste 
keer gezien en de verfl aag deels gestabiliseerd 
en geretoucheerd voor de presentatie op 20 
november jl. Ze kon hierbij direct al concluderen 
dat de schildering van de oorspronkelijke drager, 
namelijk een paneel, op doek was overgebracht 
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Louis de la Kethulle in de collectie van 
museum het Markiezenhof

aan het begin van de twintigste eeuw. De lijst 
rondom het doek is niet origineel voor het 
schilderij, maar toch een zeer fraaie uit hout 
gesneden 18de-eeuwse lijst die goed bij het 
portret past.

Voor het kunsthistorisch onderzoek heb ik doctor 
Eric Domela Nieuwenhuis gevraagd om zijn 
expertise te verlenen en inhoudelijk te adviseren 
bij de restauratie. Dr. Domela Nieuwenhuis is 
gepromoveerd op het oeuvre van de kunstschilder 
Paulus Moreelse (Utrecht, 1571 – Utrecht, 1638), 
die tevens een portret van Louis de la Kethulle 
en zijn vrouw, Emerentia van Ravenswaaij (1593-
1634) vervaardigde.

Daphne Valentijn, conservator & coördinator 
collectiebeheer
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Museum Het Markiezenhof heeft 
zondag 20 november een 17e eeuws 
portretschilderij van gouverneur Louis 
de la Kethulle (1565-1631) ontvangen. 
Het doek is in bruikleen van de Stichting 
Vrienden van het Markiezenhof, die het 
deze zomer heeft verworven op een 
veiling in Londen. De la Kethulle was een 
sleutelfi guur in de verdediging van de 
vesting Bergen op Zoom bij het Spaanse 
beleg van 1622.

Door: Han Verbeem

Het portret is overhandigd tijdens de 
jaarlijkse Vriendenbijeenkomst van de 
stichting. Het schilderij is vermoedelijk 
een werk van de bekende 17e eeuwse 
portretschilder Bartholomeus van der Helst, 
destijds een concurrent van Rembrandt. 
Maar als mogelijke maker van het portret 
wordt ook een navolger van Paulus Moreelse 
genoemd.
Louis de la Kethulle, in het Nederlands 
Lodewijk van der Kethulle, is geboren in Gent 
in 1565, als tweede zoon van François van 
Ryhove en van Suzanna van den Haute. Zijn 
oudere broer Philipe is al op jonge leeftijd 
overleden. Vader Francois stond hoog 
aangeschreven in Gent, nadat onder zijn 
aanvoerschap het stadsbestuur in 1577 was 
vernieuwd: de katholieke en Spaansgezinde 
bestuurders moesten het veld ruimen voor 
een protestante Raad van XIII. Dat ging er 

niet zachtzinnig aan toe: de volkswoede 
richtte zich op kloosters waarbij priesters en 
monniken werden mishandeld en vermoord. 

Maar Francois de la Kethulle was behalve 
Vlaams volksleider ook een trouw aanhanger 
van Willem van Oranje en voorstander van 
een gematigde vorm van het calvinisme. 
Op 29 november 1577 bracht Van Oranje 
een bezoek aan Gent en werd daar met 
groots vertoon door Francois de la Kethulle 
ontvangen.

De roem van vader Francois straalde ook 
af op de carrière van zoon Louis - wiens 
schilderij we hier nu aanschouwen. In 1581 
kregen niet alleen vader Francois maar ook 
Louis en zijn broer en twee zussen een 
levenslang pensioen van de stad Gent. Maar 
het was onrustig in Vlaanderen en in 1584 
vluchtte het gezin De la Kethulle naar de 
Noordelijke Nederlanden. Daar trad Louis op 
19-jarige leeftijd in dienst bij het leger van de 
Staten-Generaal, aangevoerd door Maurits 
van Nassau. Louis maakte carrière in het 
leger en is onderscheiden bij het Beleg van 
Deventer in 1591.

Later, tegen het eind van het Twaalfjarig 
Bestand, benoemde Maurits hem in 1618 
tot gouverneur van  de vesting Bergen op 
Zoom. Onder zijn bewind wist de stad de 
Spanjaarden buiten de vestingmuren te 
houden en op 3 oktober moest generaal 
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Portretschilderij Louis de la Kethulle naar het Markiezenhof

Het verzet van 1622 heeft nu een gezicht
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Ambrogio Spinola na meer dan vier maanden 
het beleg opgeven en vertrok.

De Bergse weerstand tegen de Spaanse 
belegeraars was in die tijd een internationale 
sensatie, waarbij de Staten-Generaal de 
verdedigers van de stad rijkelijk beloonde. 
Louis de la Kethulle ontving een zilveren 
drinkschaal, een Tazza, met in het midden 
een gouden afbeelding van het het Bergse 
stadswapen. Daarnaast zijn er tal van 
penningen uitgedeeld in goud en zilver en 
voor de ‘gewone’ soldaten in tin en lood.

Op 21 oktober 1631 overleed Louis de la 
Kethulle, op 66-jarige leeftijd. Hij kreeg een 
monumentaal praalgraf in de Grote Kerk, 
waar zowel hij als zijn echtgenote Emerence 
de Ravesway zijn bijgezet. Emerence 
overleed kort na Louis en was zijn tweede 
vrouw. Zijn eerdere en later overleden 
echtgenote was Francoise van Steenland, 
met wie hij in 1598 in Delft in het huwelijk 
trad. Samen hadden ze een dochter. Weduwe 
Emernce liet een imposant grafmonument 
plaatsen in de Grote Kerk. Het monument 
is na de brand van 1972 gerestaureerd. Het 
draagt de tekst: ‘Voor u, Ludovicus de Ketulle, 
heer van Rihove, die, na bij de ruiterij de 
hoogste waardigheden tot het eind bekleed 
te hebben, tegelijk met het bestuur van 
deze stad uw leven hebt beëindigd, wiens 
dapperheid velen, wiens wijsheid allen, wiens 
dood niemand acht, heeft uw bedroefde 
echtgenote dit gedenkteken geplaatst. Hij 
stierf in het jaar 1631.’

En dan: het schilderij zelf. Het canvas meet 
122 bij 91 centimeter en is in juni van dit jaar 
verworven door de Stichting Vrienden van 
het Markiezenhof, op een veiling in Londen. 
Het schilderij is de afgelopen eeuw diverse 
malen van eigenaar gewisseld. In november 
1922 is het in Alberta (Canada) verkocht als 
portret van Pierre François van Lichtervelde, 
een 17e-eeuwse graaf uit Yperen. Daarbij is 
het voor 675 Canadese dollars verkocht aan 
verzamelaar W. Erstein. Later bleek, op basis 
van vergelijkingen met andere portretten, dat 
het hier om De Kethulle gaat. In 1983 kwam 

het doek opnieuw in de verkoop bij Haagse 
kunsthandel en in 2018 is het aangeboden 
op een Amerikaans veilinghuis in Alexandria 
(Virginia). 

Het schilderij draagt rechtsonder een 
belangrijke signatuur: ‘Bartholomeus van 
der Helst fecit 1647’. Van der Helst (1613-
1670) was een tijdgenoot van Rembrandt en 
gold als een geduchte concurrent van deze 
meester. Dan zou het 16 jaar ná de dood 
van de gouverneur zijn gemaakt, mogelijk 
gebaseerd op een al bestaand portret. Bij 
eerdere verkopen is het telkens aangeboden 
als een Van der Helst, maar in de recente 
veiling is het werk gepresenteerd als een 
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werk van een volger van Paulus Moreelse 
(1517-1638). Vooralsnog blijft de toewijzing 
aan Van der Helst voorop staan.

Het werk zelf is zo’n eeuw geleden een 
ingrijpende ‘restauratie’ ondergaan. 
Oorspronkelijk was het op panelen 
geschilderd maar om nu niet meer bekende 
reden is de verfl aag overgebracht op canvas. 
Delen van de achtergrond van het werk zijn 
overgeschilderd. Daarom is een nieuwe, 
eigentijdse restauratie nodig. Dat zal volgend 
jaar beginnen, na de expositie Hete Vuren in 
april 2023.

Het portret van De la Kethulle is niet alleen 
uit kunsthistorisch opzicht interessant 
maar met de verwerving krijgt het Bergse 
verzet van 1622 nu ook een gezicht in Het 
Markiezenhof. Het is een goede aanvulling op 
de eerdere verwervingen van de Vrienden, 
zoals het portret van Spinola (atelier van 
Rubens) en de reeks beloningspenningen - 
waarvan een replica is terug te vinden in de 
ambtsketen van de burgemeester. Over de 
afgebeelde persoon is geen twijfel - Louis 
de la Kethulle was in zijn tijd een nationale 
held en er bestaan diverse afbeeldingen en 
portretten. Over de voorgeschiedenis van 
het portret is nog veel onbekend, maar dat 
is weer aanleiding voor verder onderzoek. 
Wordt vervolgd!

vrienden van 
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Het schilderij stelt voor: een portret in driekwart van 
gouverneur Louis de la Kethulle, oftewel Lodewijk van 

de Kethulle, gouverneur van Bergen op Zoom en offi cier 
in dienst van de Noord-Nederlandse Staten-Generaal. 

Getooid in harnas met daarover een oranjekleurig vest.
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Dat was lang geleden zeg, ik kan het 
me haast niet heugen wanneer ik dat 
beeld voor het laatst voor mijn ogen 
zag: twee lakeien in vol ornaat op de 
Grote Binnenplaats! Op een stralende 
zondagochtend.  Om u, lieve vriend-
en, van harte welkom te heten.  In 
groten getale kwam u hierheen. 

En door de vensters van de Hofzaal zag ik een 
enorme houten kist staan. Die was enkele dagen 
eerder via de grote deur de Hofzaal binnengedragen en 
stond nu gesloten voor de Sint Christoffelschouw. En 
daar zat u vol ongeduld naar te staren toen mevrouw 
Van Kemenade vertelde over het Beleg van Bergen op 
Zoom. 400 jaar geleden... ik weet het nog goed. Wat 
een roerige tijd was dat! Ik had destijds graag met mijn 
zwaard mee gestreden, maar moest vanaf  mijn toren 
toekijken hoe de Spanjaarden wekenlang onze stad in 
hun greep hielden en hoe de ontreddering binnen de 
vesting met de dag groeide. Maar ik herinner me ook 
nog de vreugde die door de straten gonsde toen de 
Spanjaarden verdreven werden! Het waren grote helden 
onder aanvoering van Louis de la Kethulle...

Maar, zag ik het goed daar in de Hofzaal? 
Werd daar niet die grote kist geopend? 
Een applaus rijst op als daar een 
schilderij tevoorschijn komt, van 
niemand minder dan Louis de la 
Kethulle! Wat een heerlijk weerzien, 
wat een prachtige man was dat. 

Hij werd vier eeuwen geleden bijna 
letterlijk door de bevolking van de stad 

op handen gedragen. En nu kunt u weer 
oog in oog staan met hem. Binnenkort. Want 

nadat u allen gesmuld had van een gebakje met zijn 
portret erop, werd de kist weer de Hofzaal uitgedragen 
richting het depot op het Wilhelminaveld.

Hij komt vast snel terug. Ik kijk nu al uit naar het 
moment dat het portret van deze beroemde Bergenaar 
voor het eerst door het publiek bewonderd kan worden.

Eerst de ijzige winterkou maar eens trotseren hier in de 
hoogte...

Mooie winterdagen!  
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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

Word vriend
Ook als trouwe Vriend van het 
Markiezenhof je bijdrage voor 2023 al 
voldaan?
Dan wordt je pasje zo snel mogelijk 
afgegeven.

Uitnodiging tot betaling niet ontvangen????
Mail even naar het secretariaat: 
vriendenmarkiezenhof@gmail.com
of bel: 0629347606


