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Beste Vriend(inn)en,

Bergen op Zoom 
gaat op reis. Onder 
supervisie van de 
gemeentelijke beleid-
sambtenaren gaat het 
Bergse cultuurveld 
zich buigen over de 
toekomst van onze stad. Hoe maken we  
onze  historische binnenstad  aantrekke-
lijk voor het bezoekende publiek? Daarbij 
richt Bergen op Zoom zich op de catego-
rie ‘jonge gezinnen’ met een inkomen van 
modaal-plus. Zo kan de stad zich profi-
leren ten opzichte van andere concurre-
rende centra in de regio. In de zoektocht 
naar wat nieuw en onderscheidend is, zal 
ook het Markiezenhof nieuwe richtingen 
inslaan. Nieuwe kansen, nieuwe moge-
lijkheden voor een duurzame toekomst. 
We gaan in de Expeditie van Catan op 
zoek naar de ‘blauwe banaan’, zoals dat 
in gemeentelijke beleidstermen heet. 
Het is een bijzondere metafoor om aan 
te geven dat niet de standaardwaarden 
de norm zijn in de verkenningstocht -de 
gebruikelijke gele bananen waar er al 
miljoenen van zijn- maar dat we zoeken 
naar de speld in de hooiberg: die ene 
blauwe uitzondering. Uiteraard is ook de 
Vriendenstichting ‘aan boord’  bij de reis 
naar Catan. We hopen u hierover de ko-
mende nieuwsbrief te informeren; want 
medio november zijn de resultaten van 
de expeditie bekend!

Frans van Dongen
Voorzitter Vrienden v/h Markiezenhof

Banaan

Aanmelden als Vriend van het Markiezenhof?

www.vriendenmarkiezenhof.nl

Op 10 en 11 september is het ook Kunsten in de Monumenten met 
dit jaar als thema ‘Symbolen en Iconen’. Om een mooie verbinding te 
maken tussen 15 jaar Stichting Arsis, Kunsten in de Monumenten én de 
hedendaagse beelden heeft Arisis een publieke prijsvraag uitgeschreven 
hoe je ‘feest’ kunt uitbeelden door middel van een emoticon. Bezoekers 
konden tot 1 augustus hiervoor een ontwerp inleveren bij het museum.

Om het 15-jarig bestaan te vieren, verzorgt stichting Arsis,  Kunst & Sociëteit, 
een overzichtsexpositie in het Markiezenhof. Arsis is vijftien jaar geleden 
opgericht om een bijdrage te leveren aan een professioneel kunstklimaat in 
de regio Bergen op Zoom en heeft als doel zijn leden te ondersteunen bij hun 
professionele praktijk. Arsis staat open voor alle disciplines in kunst.

De overzichtstentoonstelling zal worden voorzien van diverse activiteiten, 
zoals een podium voor jonge kunstenaars, muziek en performances. Ook 
wordt er een wedstrijd uitgeschreven met het thema Iconen en Symbolen 
zodat er een verbinding is met de expositie en Kunsten in de Monumenten. 

• De opening van Arsis viert kunst! is op 11 augustus, de expositie loopt tot 
en met 11 september 2016. Zie ook: www.arsis-boz.nl

Jubilerend Arsis exposeert
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Tekening: Wouter Goudswaard



Vriendenavond 19 oktober ‘bij de tijd’
De jaarlijkse Vriendenavond is dit jaar op woensdag 19 
oktober. Als Vriend(in) van Het Markiezenhof bent u van 
harte welkom om deze avond bij te wonen! Zoals gebruike-
lijk staat de Vriendenavond in het teken van een thema. Dit 
jaar is dat ‘tijd’.

Tijdens de avond zullen diverse sprekers ingaan op de tijdme-
ting en de betekenis van het begrip ‘tijd’ door de eeuwen heen. 
Vandaag de dag kunnen we tot op de milliseconde nauwkeu-
rig bepalen hoe laat we leven. We komen de tijdsaanduiding 
overal tegen: op mobiele telefoons, op beeldschernen of op 
displays van huishoudelijke apparaten. Waar we ons ook bevin-
den: de exacte tijd kan ons niet ontgaan.

Vroeger was dat heel anders. Nog maar een 
halve eeuw geleden was de mechanische 
tijdmeting voor veel mensen de enige 
manier om de juiste tijd te bepalen. De 
computerklokken waren kostbaar en 
voorbehouden aan enkelingen. 

Tot ver in de 19e eeuw werden klok-
ken handmatig vervaardigd door 
gespecialiseerde vaklieden. Het 
waren luxe producten, status-
symbolen die de rijkdom van de 
bezitter aangaven. De werklieden 

bezaten vaak geen horloges; zij konden aan de torenklok zien 
hoe laat het was.

Horloges met zilveren en gouden kasten waren het voorrecht 
van de hogere klasse op de maatschappelijke ladder. Veel 
steden hadden horlogemakers die zelf uurwerken assembleer-
den. In Bergen op Zoom was dat de uit Den Bosch afkomstige 
J.W. Auwers; het museum bezit een zilveren zakuurwerk dat zijn 
signatuur draagt op de wijzerplaat.

Tijdens de Vriendenavond wordt deze bijzondere klokkenma-
ker besproken, waarbij Jan Peeters (oud-conservator van het 

museum) een lezing geeft.

De Vriendenavond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf half acht geopend. De lezingen worden 

afgewisseld door een muzikaal intermezzo; 
ook wordt er ingegaan op actualiteiten 

rondom het museum, zoals een vooruitblik 
naar de zilverexpositie van 2017.

met een borrel, in het museumcafé.

Als Vriend van het Markiezenhof 
bent u van harte genodigd. En... 
neem gerust een introducé(e) mee!



‘Door de tijd heen’ wint Juniorprijs
In een tjokvolle Hofzaal zijn woensdag-
middag 18 mei de prijzen uitgereikt van 
de Juniorprijs der Markiezen. Tientallen 
jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 
18 jaar hebben deelgenomen aan de 
wedstrijd, waarbij ze zijn uitgedaagd om een creatieve 
productie te maken over het thema ‘Turn the Key’. Daarbij 
ging de eerste prijs naar het werkstuk ‘Door de tijd heen’ 
van de scholieren Kevin Manneke, Krijn van Viet, Sander 
Delis en Rick Janse. Zij ontvingen van wethouder Arjan van 
der Weegen de Gouden Beloningspenning én een cheque 
van 300 euro. De Juniorprijs der Markiezen is een initiatief 
van de stichting Vrienden van het Markiezenhof, die de 
wedstijd organiseert én tevens hoofdsponsor is. De prijs-
penning wordt gesponsord door Atelier ArtObject.

Het was een hele klus voor de jury om uiteindelijke keuzes te 
moeten maken, zo vertelde werkgroepvoorzitter Peter Pel bij 
aanvang van de uitreikingen. De kwaliteit van de inzendingen 
is bijzonder hoog. De deelnemers konden meedoen in vier ca-
tegorieën: Beeldend, Dans & Muziek, Proza & Poezie, Techniek. 
Voor de bekendmaking van de winnaars was erfgoed-deskun-
dige  Patrick Timmermans uit Den Bosch overgekomen naar 
Het Markiezenhof. Met enig gevoel voor flair wist hij tijdens de 
uitreikingen de spanning er goed in te houden.

Zelfstanig gewerk en samengewerkt
“De eerste prijs is voor een project waar heel zelfstandig is ge-
werkt en samengewerkt”, vertelde Timmermans. “Tegenslagen 
werden overwonnen met een strak kunstzinnig eindresultaat. 
Het gaat om een creatieve en originele uitvoering, waarbij ie-
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Wethouder Arjan van der Weegen reikt de winnaars de Eerste Prijs uit. Zij ontvangen ook 300 euro en de Gouden Beloningspenning.  Foto: Vrienden van het Markiezenhof



dere gezichtshoek een andere beleving laat ontstaan.” De vier 
scholieren van RSG ‘t Rijks namen glunderend de hoofdprijs in 
ontvangst. En wat ze met het geld gingen doen? ‘Geen idee”, 
moest één van hen toegeven. Een ander wist het wel: ‘Autorij-
lessen!”

Tweede, derde en Publieksprijs
Uiteraard waren er meerdere prijzen te verdelen, deze middag. 
De tweede prijs (€200) is voor het project ‘Gluren naar een ant-
woord’ van Sienna van Geel en Floor Dagelinckx; de derde prijs 
(€100) naar het kunstwerk ‘Reflection’ van Dani Waar. Bezoekers 
van Het Markiezenhof konden de afgelopen weken stemmen 
voor de Publieksprijs: deze onderscheiding is voor ‘Sleutelfigu-
ren’ van Xueging Lin, Laura van Loenhout en Fleur van Efferen.

Aanmoedigingsprijs en vermeldingen
De Aanmoedigingsprijs jong talent met €50 is gegaan naar ‘Cir-
cle of change’ van Van Amber Meininger. Tenslotte was er nog 
een tweetal eervolle vermeldingen: deze zijn voor de voorstel-
ling ‘REVANCHE’ van de dramaklas van RSG ‘t Rijks, en voor het 
poezieproject ‘Why?’ van Sidika Hasanova.

IJsje en VIP-bus
Na afloop van de prijsuitreikikingen was er op de binnenplaats 
van Het Markiezenhof een ijsje voor alle deelnemers en be-
langstellenden. Tenslotte gingen de jongeren per VIP-bus weer 
terug naar hun scholen; tenslotte was het wél het een doorde-
weekse schooldag zoals alle andere en de lessen gingen weer 
gewoon verder.
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Feestelijk tintje voor 
Juniorprijs in 2018
De Juniorprijs der 
Markiezen viert 
feest in 2018. Dat 
jaar beleeft de 
cultuurprijs voor 
jong talent het 
eerste lustrum. 
Bovendien bestaat 
de organisatie van 
de Juniorprijs, de 
Stichting Vrienden 
van het Markiezen-
hof, dan exact 50 jaar. Dat maakte Peter Pel, voorzitter 
van de Juniorprijs-werkgroep, op 18 mei bekend bij de 
uitreikingen van de huidige editie van de prijs. Tegelijk 
presenteerde Pel het nieuwe logo én het nieuwe thema 
van de 2018-editie van de Juniorprijs: ‘Open Your Mind’.

De Juniorprijs der Markiezen wordt tweejaarlijks toegekend 
aan jongeren in de leeftijdscategorie van 11 tot en met 18 
jaar. Daarbij kunnen de deelnemers zowel individueel mee-
doen als in groepsverband; ze worden daarbij ondersteund 
door hun school of onderwijsinstelling. Daarbij doen leerlin-
gen mee van de middelbare scholen in de regio, maar ook 
jongeren die lessen volgen bij het CKB. De uitvoering van de 
Juniorprijs-organisatie is in handen van een werkgroep die 
onder auspiciën van de Vriendenstichting werkt.

Lustrum in 2018
Inmiddels gaat de Juniorprijs der Markiezen naar het lustrum 
toe. De eerste editie is toegekend in 2010 (History is Future, 
future is history), in 2012 (Move on people, people move on), 
in 2014 (Change the World, the World  changes you) en deze 
week zijn de prijzen voor 2016 uitgereikt (Turn the key, there 
is more than youw know you know).
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De winnende projecten van 2016

Eerste Prijs: ‘Door de tijd heen’ van Kevin Manneke, Krijn van 
Viet, Sander Delis en Rick Janse. 

Tweede Prijs:  ‘Gluren naar een antwoord’ van Sienna van 
Geel en Floor Dagelinckx.

Derde Prijs: ‘Reflection’ van Dani Waar. Publieksprijs:: ‘Sleutelfiguren’ van Xueging Lin, Laura van 
Loenhout en Fleur van Efferen.





Vijfduizend bezoekers 
dankzij Juniorprijs!

De Juniorprijs der Markiezen, met de bijbehorende 
expositie, heeft dit jaar 5000 bezoekers naar het museum 
gebracht. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van deze editie 
van de prijs. Bestuurslid Elske van der Hoeden, die namens 
de de Vriendenstichting de Juniorprijs begeleidt, is bijzon-
der tevreden met het resultaat. “Daarmee is een belangrijk 
doel van de prijs bereikt: méér mensen en vooral méér 
jongeren te binden aan het museum.”  De Juniorprijs heeft 
zich inmiddels bewezen als serieuze jeugdcultuuurprijs. 
“Dat biedt vertrouwen voor de toekomst.”
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Trossen los... voor Expeditie Catan!
Het Markiezenhof zet koers naar de toekomst! De gemeen-
telijke Cultuurvisie is vastgesteld, het museum maakt 
onderdeel uit van het Cultuurbedrijf en dit najaar worden 
nieuwe kansen en mogelijkheden in beeld gebracht voor 
het stadspaleis. Want de komende maanden gaat Expeditie 
Catan van start! Een brainstorm met vertegenwoordigers 
van de gemeente, het cultuurveld en de samenleving. Oók 
de Vrienden van het Markiezenhof doen mee: de stichting 
is aan boord gestapt in deze bijzondere expeditiereis. In het 
weekeinde van 28 en 29 en september is de eerste werkbij-
eenkomst. Daarna zijn er vervolgsessies (reflectiebijeen-
komsten) in een tweede fase en medio november moet er 
een concreet en uitvoerbaar scenario op tafel liggen.

‘Expeditie Catan’ is een initiatief vanuit de gemeente Bergen 
op Zoom. Bij dit project, dat verwijst naar het gelijknamige 
bordspel, gaan de deelnemers ‘op reis’ naar ideëen voor een 
invulling van Bergen op Zoom als cultuurstad. Daarbij wil Ber-
gen op Zoom onderscheidend zijn, als aantrekkelijke stad voor 
vooral jonge gezinnen in de inkomenscategorie modaal-plus. 
Ruim140 vertegenwoordigers van Bergse cultuurorganisaties 
waren woensdag 6 juli aanwezig bij de startbijeenkomst in De 
Maagd.  

Thema’s: museum, monumenten, evenementen
Inmiddels zijn er drie teams gevormd, waarbij de focus ligt op 
de thema’s: museum, monumenten en evenementen. Vanuit de 
Vrienden van het Markiezenhof doet Han Verbeem mee, in het 
team ‘museum’.
Op 13 juli was een kennismakingsbijeenkomst van de deelne-
mers in de eerste fase. “Op dit moment zijn de teams reisplan-
nen aan het bouwen”, zo melden de organisatoren van Catan. 
“Drie teams gaan naar verschillende plekken in Nederland en 
België. De teams zullen succesformules bekijken en met ver-
schillende personen praten. Denk hierbij aan festivals, musea 
en vastgoedontwikkelingen, maar denk ook aan plekken en 
personen in onze eigen stad.. De krachten achter bepaalde 
succesformules willen we ontdekken en gebruiken op de story 
brainstorm op 29 en 30 september.”  Deze brainstorm wordt 
voorbereid op donderdag 15 september.

Trossen los! Met de bijeenkomst woensdagavond 6 juli in theater De Maagd is Expeditie 
Catan van start gegaan! Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte 
houden van dit unieke cocreatie project. Waarom? 
Omdat we je graag aan boord willen houden!

Expeditie Catan : 

• Ca. 140 personen zijn woensdag 6 juli door Wouter de Vries en Richard Stomp meegenomen in de noodzaak om als cultuur-
stad ‘onderscheidend’ te zijn, mét draagvlak vanuit de lokale gemeenschap. Daarbij willen we vooral ook aantrekkelijk zijn 
voor de doelgroep jonge gezinnen modaal plus.

• Er heerste achteraf een positieve sfeer. En dat heeft ertoe geleid dat maar liefst meer dan 100 aanmeldingen zijn binnen-
gekomen om mee te doen aan deze cocreatie.

• Het is een enorme puzzel geweest om drie teams te maken (museum, monumenten, evenementen). Degene die in de            
1e fase nog niet geplaatst konden worden, zullen in de 2e fase een belangrijke rol krijgen.

• Op woensdagavond 13 juli hebben de teamleden van de 1e fase met elkaar kennis gemaakt. Zij kregen meer input over de 
behoeften van de doelgroep jonge gezinnen modaal plus en over de Verhalen van Brabant.

• Op donderdag 14 juli is een groep van ca 30 ‘verkenners’ aangekomen op het ontdekeiland. Dit eiland moet in de zomer 
periode verkend worden. Een eiland vol kansrichtingen, trends en ontwikkelingen. 

• De bedoeling is om de kracht achter verschillende succesformules te ontdekken, daarom heeft Richard Stomp                     
(facilitator project Catan) de groep leren kijken. Kijken als een kind. Zonder vooringenomenheid en nieuwsgierig.… en dat is 
eerlijk gezegd nog heel moeilijk! Waarom worden we enthousiast van bepaalde plekken, producten, ideeën?

• Op dit moment zijn de teams reisplannen aan het bouwen. Drie teams (museum, monumenten en evenementen) gaan 
naar verschillende plekken in Nederland / België. De teams zullen succesformules bekijken en met verschillende personen 
praten. Denk hierbij aan festivals, musea en vastgoedontwikkelingen, maar denk ook aan plekken en personen in onze 
eigen stad. 

• De krachten achter bepaalde succesformules willen we ontdekken en gebruiken op de story brainstorm op                              
29 & 30 september. Deze brainstorm wordt voorbereid op donderdag 15 september.

• Op korte termijn gaan we ook de 2e fase, de reflectiebijeenkomsten, voorbereiden. We verwachten daarvoor de                  
uitnodigingen in september te versturen. 

Als jullie vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief; 
stuur een mailtje naar expeditiecatan@bergenopzoom.nl

Wat is er gebeurd?

Wat gaan we doen?

nieuwsBrIef 1

Moestuinmarkt
Deze zomer is er op een aantal zondagen weer een gezellige 
moestuinmarkt, onder de galerij op de Grote Binnenplaats.
Zondag 14 augustus, zondg 21 augustus en zondag 28 
augustus, van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

Nieuwe site Markiezenhof
Het museum heeft sinds kort een geheel vernieuwde website: 
www.markiezenhof.nl Daarbij is ook het logo en de huisstijl 
van het Markiezenhof aangepast. De site was al geruime tijd 
aan vernieuwing toe, zo zegt communicatiemedewerkster 
Sophie de Ripainsel van het museum. De vernieuwde site is nu 
beter geschikt voor gebruik op mobiele apparatuur als smart-
phones en tablets. De archieffuncties, zoals de beeldbank, 
maken geen deel meer uit van de Markiezenhof-site. Deze 
zijn ondergebracht bij de website van het nieuwe regionaal 
archief: www.westbrabantsarchief.nl

KORT NIEUWS



Een tentoonstelling met tien jonge, Nederlandse grafici 
met passie voor hun vak! Mensen van wie de ogen gaan 
glimmen als ze het over drukpersen en inkt hebben… 
Rond het thema ‘grenzen’ toont het tiental vrij werk en 
maken ze speciaal voor de gelegenheid een grafiekmap.

Grafiek als kunstvorm heeft zich in de geschiedenis altijd 
over grenzen en de ontwikkelingen in de tijd heen weten 
te manifesteren, van de traditionele Japanse- en Chinese 
houtdruktechnieken tot de linosneden van Pablo Picasso. 
De deelnemers van dit project zullen door middel van hun 
beeldende werk hun eigen visie geven op deze technieken die 
in de tegenwoordige tijd nog altijd hun uitgesproken karakter 
behouden hebben. Ook zullen er gedurende de Maand van 
de Geschiedenis grafiekworkshops in het museum gehouden 
worden.

Deelnemers:

Merlijne Marell • Truzanne Lousberg • Hanna de Haan • 
Mieke Robroeks • Jose Witteveen • Emmy Dijkstra • Jaco 
Putker • Mirka Farabegoli & Violeta Bravo • Laura Casas 
Valle • Peter Franssen

Grafiek 
zonder 
grenzen

Tien jonge grafici exposeren van 1 oktober t/m 31 december 2016

11



Spectaculaire vondsten in speurtocht naar Bergs zilver

‘De ene ontdekking na de andere’

12

Nog maar een paar maanden te gaan en 
dan is het zover: de veelbesproken tentoon-
stelling ‘Zes eeuwen zilver in en rond Bergen 
op Zoom’, over de zilversmeedkunst in het 
Markiezaat van Bergen op Zoom. Tegelijk 
zal in het ‘zilverjaar 2017’ een boek verschij-
nen over de Bergse zilversmeden en hun 
werk. Het ‘zilverteam’ van Het Markiezenhof heeft inmid-
dels niet stilgezeten en tot heinde en verre ging men op 
zoek naar Bergs zilverwerk. In museale collecties maar ook 
stukken die in het bezit zijn van particulieren en handela-
ren. Daarbij vielen de onderzoekers letterlijk van de ene 
verrassing in de andere. “We hadden niet verwacht dat er 
nog zóveel bewaard is gebleven”, zegt projectaanvoerder 
Klaas Hielkema. Hij is betrokken bij de samenstelling van 
het boek, samen met auteur Jean-Pierre van Rijen en Cees 
Vanwesebeeck.

Toen Hielkema met zijn onderzoek begon, was er nog nau-
welijks sprake van enige documentatie. “Wat lepeltjes en 

kleingoed, dat was het feitelijk wel”, aldus Hielkema. Maar na 
oproepen in de media en het actief benaderen van museua, 
handelaren en veilighuizen kwam er letterlijk een schat aan 
ontdekkingen bovenwater. “Wat ons vooral verbaast is dat er 
nog relatief veel vroeg Bergs zilver bewaard is gebleven, vooal 
uit de 17e eeuw en ouder”, zegt hij. 

Oud-voorzitter Vrienden van het Markiezenhof
Hielkema, oud-voorzitter van de Vrienden van het Markiezen-
hof, kreeg al jaren geleden het idee om een inventarisatie te 
maken van de Bergse zilverproductie. Gaandeweg ontdekte hij 
dat in zes eeuwen Bergen op Zoom meer dan 350 zilversme-
den actief waren. “De sector was net zo belangrijk als bijvoor-
beeld de pottenbakkersindustrie, die uitvoerig is gedocumen-
teerd. Maar de zilversmederij kent bijna niemand.” 

Antwoord
De smeden, wie waren ze? Waar hebben ze gewoond en 
gewerkt? En: wat voor producten maakten ze? Het boek én 
de expositie geven antwoord op deze vragen. Hoewel het on-

Melk en suikerset, gemaakt in 1942 door W. Pelle voor H.C.Beckers
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mogelijk is om een compleet beeld te schetsen 
want “vrijwel wekelijks komen er nog nieuwe 
objecten tevoorschijn”, zegt Hielkema.

Pijpkandelaars uit 1667
Een bijzondere vondst was de ontdekking 
van twee Bergse ‘pijpkandelaars’ uit 1667.  
“De Utrechtse kunst- en antiekhandelaar F.J. 
Haffmans attendeerde er ons op dat deze 
kandelaars op de markt kwamen. Het team van 
Hielkema is daar gaan kijken en zij waren ”bui-
tengewoon enthousiast.”  Het werk blijkt van 
de anonieme  ‘meester met de ster’ , waarvan 
al meedere werkstukken. Enkele jaren geleden 
verwierf het museum een brandewijnkom van 
dezelfde maker. “Dit soort kandelaars waren in 
de mode in de tweede helft van de 17e eeuw. 
De datering 1667 past hier perfect in. Ze zijn 
zeldzaam, omdat kandelaars zo gauw ze achter 
de mode waren, vaak omgesmolten werden 
voor een modieuzer type.”
De kandelaars hebben inmiddels een nieuwe 
eigenaar, zo laat Hielkema weten. “We hebben 
de toezegging dat ze op de tentoonstelling en 
in het zilverboek te bekijken zullen zijn. Nog 
even geduld dus...”

Foto’s boven: deze 17e-eeuwse kandelaars kwamen onlangs op de markt en zijn via een 
handelaar in Utrecht verkocht aan een nieuwe eigenaar. Aan de onderzijde zijn de  keur-

tekens aangebracht. Van links naar rechts: het meesterteken (ster), het stadswapen van 
Bergen op Zoom  en de jaarletter die correspondeert met het jaartal 1667. 

Bij een venduhuis in Rotterdam kwam dit voorjaar een zilveren melk & suikerset van W. Pelle in 
de verkoop. Dat gebeurt eigenlijk nooit, aldus Hielkema, want Pelle (in dienst bij H.C. Beckers) 
produceerde niet voor de markt. Gemaakt in 1941/42, van hoogste gehalte zilver. (foto rechts: 
detail; de complete set is afgebeeld op pagina 12).
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Een doopschelpje van Jos 
Andriessen uit 1965. De firma 
Andriessen was bekend om 
de productie van kerkelijk 
zilver. Het familiebedrijf was 
gevestigd aan de Grote Markt, 
in het huidige pand van een 
Grieks restaurant.

Onderstaand halssieraad, een 
sluitting voor een kralensnoer, 
is onlangs ontdekt in de 
collectie van een particuliere 
verzamelaar van streeksie-
raden. Het weegt slechts 8,5 
gram en is gemaakt door 
Cornelis Penders, actief in 
Bergen op Zoom van 1835 tot 
1877.  Zilveren sierraden zoals 
deze werden vanwege de so-
berheid gedragen in periodes 
van rouw en waren voorzien 
van zwarte stenen (gitten); dit 
in tegenstelling tot de meer 
sjieke ‘zondagse’ dracht met 
gouden sluitingen en rijen van 
bloedkoraal of granaatjes.

Hermanus (Herman) van Giels werd 
op 17 april 1887 geboren in Bergen 
op Zoom. Hij is, samen met zijn 2 
jaar jongere broer Johan de grond-
legger geworden van  de firma ‘Ge-
broeders van Giels’. Herman was de 
technische man, hij had daarvoor 
opleidingen gevolgd in Oud-Gastel, 
Utrecht en Duitsland. 

Prins Wannes I
De in Bergen op Zoom wereldbe-
roemde Jan van Giels -beter bekend 
als Vastenavendprins Wannes I, is 
zijn zoon. Tussen 1919 en 2002 heb-
ben de Gebroeders vele tiendui-
zenden zilveren en gouden ringen, 
hangers, rozenkransen en andere 

sieraden gemaakt. Met het meester-
keur V3G, in vele vormen. 

Verzetszilver
Tijdens WO II is er, clandestien, het 
nodige ‘verzetszilver’ gemaakt, 
op basis van oude munten met 
koningin Wilhelmina. Later kregen 
vertrekkende burgemeesters een 
zilveren sleutel mee, gemaakt in 
opdracht van de Stichting Vasten-
avond (op de foto: de sleutel van 
Ans van den Berg). Recentelijk 
ontdekte het onderzoeksteam 
een mooie broche; niet met V3G 
gekeurd maar wel bij Van Giels 
gemaakt. Helaas zijn verder weinig 
stukken van de Gebroeders bekend.

‘Vorstelijk’ zilver van Van Giels
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De poetsbrigade aan het werk!

Een team van vrijwilligers is deze zomer aan de slag om alle zilver weer te laten glanzen en glim-
men voor de expositie van 2017. Veel stukken in de museumcollectie zijn in de loop der tijd dof 
geworden en ondergaan nu een ‘grote schoonmaak;. Alle voorwerpen worden tot de kleinste 
delen uit elkaar gehaald, minutieus schoongemaakt en gepoetst, weer in elkaar gezet met een 
stralend resultaat! De vrijwilligers hebben zich bij het museum aangemeld na een oproep in de 
media en kregen uiteraarst éérst een training voor ze aan het werk konden gaan. 
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 www.vriendenmarkiezenhof.com

STICHTING VRIENDEN VAN HET MARKIEZENHOF
Steun het mooiste laatmiddeleeuwse stadspaleis van Noord-
west-Europa. Al vanaf 25 euro per jaar p.p. bent u Vriend(in). 

Bestuur: Frans van Dongen (voorzitter), Elske van der Hoeden 
(secretaris), Jan Bakker (penningmeester), Ad Houtman, 
Adrie Verbeem, Hélène van Oorschot, Han Verbeem.

Donaties en bijdragen (IBAN): NL65 INGB 0003450498
Corrspondentie: postbus 786, 4600 AT Bergen op Zoom
E: evdhoeden@gmail.com

De Vrienden worden óók per e-mail op de hoogte gehouden. 
Geef daarom uw e-mailadres door aan onze administratie!

Bezoekadres museum: Het Markiezenhof Historisch Centrum
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom. T: 0164-277077

Het museum is dagelijks geopend (maandag gesloten) 
van 11.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van de Jaarkaart 
hebben Vrienden van het Markiezenhof vrij toegang.

Makkelijk én snel aanmelden via onze site!

Heeft u e-mail? Laat het ons weten
Bent u Vriend(in) van Het Markiezenhof? Dan hebben we óók uw 
e-mailadres nodig. Als u dit (nog) niet heeft doorgegeven, stuurt u dan 
svp uw e-mailgegevens naar ons secretariaat: evdhoeden@gmail.com

© 2016 Stichting Vrienden van het Markiezenhof - Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.16

Oktober ‘Maand van 
de Geschiedenis’
Verhalenkamer ZuiderWaterlinie, zaterdag 1 
oktober om 14.00 en om 15.00 uur.

Filmdocumentaire Hoop op Toekomst zondag 
9 oktober 15.00 – 17.00 uur.

Lezing over Joodse pianist Alice Herz Sommer; 
dinsdag 11 oktober van 20.00 – 22.00 uur (in 
de voormalige Synagoge aan de Koevoetstraat).

Ridders & Prinsessendag, zondag 16 oktober 
van 13.00 -16.15 uur.

Hofzaalconcerten
De kaartjes voor de Hofzaalconcerten zijn te 
boeken via de website: www.demaagd.nl

Donderdag 13 oktober om 20.30 uur. Margriet 
Sjoerdsma, Songs from Odelien.

Zondag 23 oktober om 11.00 uur. Sascha 
Mommerts, Erica Langereis, Constance Allanci 
en Margriet Verzijl, 17e eeuwse muziek uit 
Engeland.

Zondag 13 november om 11.00 uur. Music 
Painting, Reinis Zarins (piano) en Maryleen 
Schiltkamp (kunstenaar).
 
Zondag 27 november om 15.00 uur. Maria 
Adriana Collective, Van Amadeus tot Zappa.
 
Vrijdag 9 december om 20.30 uur. Tango 
Extremo, Maestro’s.

AGENDA


