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VOORWOORD 
Als dit boekje uitkomt is er al weer bijna een jaar voorbij en 
kunnen we terug zien op een goed postzegel jaar. Het ledental 
is vrijwel gelijk gebleven en de ruilavonden en middagen 
werden goed bezocht. Ook dit jaar is er weer onze traditionele 
kerstavond met gratis drankjes en hapjes. Daarbij natuurlijk de 
verloting in kerstsfeer. Ook zijn er twee jubilarissen 25 en 50 
jaar lid, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ook is er een veiling 
en we hopen dat de Leden met leuke kavels komen. Het 
bestuur rekent op een grote opkomst. Een speciale 
beterschaps wens voor de leden die vanwege hun gezondheid 
thuis zijn of moeten revalideren, we hopen dat ook zij er snel 
weer bij kunnen zijn. Rest mij nog U allen Fijne Feestdagen en 
een gezond 2020 toe te wensen ook namens het Bestuur. 
Tot ziens in de Kastanje. 
 
Uw voorzitter Niek van Essen      december 2019 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 
Jubilarissen ‘Onderling Contact’ 
Op de december bijeenkomst worden jaarlijks jubilerende leden 
in het zonnetje gezet. Dit jaar komt Jan van Geel die eer toe na 

25 jaar lidmaatschap. Daarnaast 
mogen we Ed van Raan voor 50 jaar 
lidmaatschap in het zonnetje zetten. Ed 
van Raan heeft in die 50 jaar allerlei 
werk verricht voor onze vereniging en 
als verzamelaar van onze vereniging 
was hij zeer actief met exposities in 
binnen en buitenland. Bruggen en Eiffel 
zijn de thema’s die veelvuldig door hem 
in tentoonstellingen werden 
gepresenteerd.   
 

 
 



     

Het Koetshuis  door Niek van Essen 

Het Koetshuis maakt onderdeel uit van het complex van 
gebouwen dat we het Markiezenhof noemen Het eerste deel gaat 
vooral in op de algemene geschiedenis van het Markiezenhof de 
alinea’s daarna gaan meer specifiek over het Koetshuis. 

Het 
Markiezenhof 

ontstond aan het 
eind van de 

Middeleeuwen, 
na een aantal 

verbouwingen 
en uitbreidingen 
van het 

middeleeuwse 
hof van de heren 
van Bergen op 
Zoom. Jan van 
Glymes II en III, 
vader en zoon 
en beiden heer 
van Bergen op 

Zoom, gaven hiervoor de opdracht. Het werd gebouwd door de 
Leuvense bouwmeester Anthonis Keldermans.  Het geslacht van 
Glymes was eind vijftiende eeuw in hoog aanzien gekomen en 
deze status kwam terug in het paleisachtige karakter van het 
Markiezenhof. In de loop der eeuwen is de functie van het 
complex meerdere keren gewisseld. Vanaf 1485 tot 1727 deed 
het Markiezenhof dienst als adellijk woonpaleis van de heren en 
later markiezen van Bergen op Zoom. Zij leefden voor korte of 
langere perioden in hun eigen stadspaleis in de stad. Eveneens 
vanaf 1485 was het Markiezenhof het bestuurscentrum van het 
Markiezaat, zelfs tot 1795. Het gebouw deed dienst als militair 
hospitaal in de periode 1795-1819 en daarna tot 1957 als 
kazerne. Nadat in 1968 werd besloten om het gebouw open te 
stellen voor publiek door er een museum in te vestigen, 



onderging het Markiezenhof een ingrijpende renovatie. Het 
gebouw had geleden onder de vele jaren dat er een kazerne in 
gevestigd was. De renovatie, voltooid in 1987, bracht het 
stadspaleis terug in de grandeur van weleer. Het museum werd 
geopend in 1987, waarna de zalen van het stad- en 
regiomuseum in 2009 opnieuw werden vormgegeven. Een jaar 
eerder waren al de achttiende-eeuwse stijlkamers volledig 
gerestaureerd. 
Het voormalige Koetshuis is oorspronkelijk gerealiseerd tussen 
1508 en 1514. Oorspronkelijk was het een schuur op het 
Markiezenhof. Gebouwd na 1508 in een periode dat het Hof werd 
uitgebreid en alle huizen aan het verlengde van de Scholiersberg 
vanaf de Hofstraat in eigendom kwamen van de markies. Het 
buitenplein werd daarna ommuurd en naast het Koetshuis kwam 
de zuidelijke poort. Op de maquette uit 1748 komt de schuur nog 
voor met twee topgevels aan de korte zijden. De schuine 
dakvlakken aan de korte zijden die op de tekening van 1862 te 
zien zijn zullen dan ook niet oorspronkelijk zijn. In de goed 
bewaard gebleven noordelijke zijgevel bevinden zich drie grote 
openingen voor luiken, die voor laden en lossen gediend moeten 
hebben. De kelder openingen aan deze zijde (Hofstraat)zijn alle 
van later datum. Na de bezetting van Nederland door de fransen 
eind achttiende eeuw kreeg het Markiezenhof een bestemming 



als hospitaal en was de staat van de gebouwen matig en 1802 
stond het complex zelf even leeg. Nadat de Markiezen 
schadeloos waren gesteld werd het weer een hospitaal tot de val 

van Napoleon in 1814.De 
gemeente had het 
Markiezenhof complex in 
eigendom gekregen maar 
vanaf 1818 tot 1957 deed 
het dienst als kazerne. 
Het Markiezenhof; ofwel 
kazerne Prinsenhof, bood 
plaats aan een garnizoen 
van het 3e Regiment 
Infanterie 
Tijdens die militaire 
bestemming vanaf 1795 
heeft het Koetshuis de 
functies gehad als graan-, 
meel- en 
levensmiddelenmagazijn. 

In 1936 kreeg het de 
functie van 
gymnastieklokaal, nadat 
het op 10 augustus 1935  
door brand grotendeels 
was verwoest. 
Na de grootscheepse 
restauratie komt de jeugd 
bibliotheek in het 
Koetshuis In de kelder zat 
speel-o-theek 't Speultje,  
De replica van de Franse 
maquette van Bergen op 
Zoom uit 1751 komt in 
2012 naar Bergen op 
Zoom. In het kader van 
800 jaar stad haalt de 



gemeente de 
maquette, in beheer 
van het Museé des 
Plans Reliefs in 
Parijs, naar Bergen 
op Zoom. De 
maquette was in 2012 
te bezichtigen in het 
Koetshuis van Het 
Markiezenhof dat 
toen als 
expositieruimte dienst 

deed. In 2016 wordt het pand door Weyts Architecten inpandig 
compleet vernieuwd.  Door de fusie van West-Brabantse 
archiefdiensten wordt in opdracht van de gemeente het pand van 
binnen voorzien van moderne werkruimtes met een studiezaal 
op de begane grond en een kantoortuin op de verdieping. De 
gewelvenkelder met oorspronkelijke plavuizen ademt nog de 
sfeer van weleer.       Bronnen:  
www.westbrabantsarchief.nl  WBA, 
www.Delpher.nl , BN de Stem, 
Het Markiezenhof door: W.A. van Ham,  
www.markiezenhof.nl Museum Markiezenhof, 

Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd door: R. Meischke,   
www.weyts.nl van Weyts architecten 

 
 
OC bestuurslid Henk 
Hamers reikt het 
nieuwste postzegel 
velletje Bergse 
monumenten uit aan 
Niek van Essen. 
Hij heeft dit in 
ontvangst genomen 
namens het West-
Brabants Archief, 
huurder van het 
Koetshuis.  

Dit gebeurde tijdens de verenigingsruilavond op maandag 11 november j.l.  

http://www.westbrabantsarchief.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.markiezenhof.nl/
http://www.weyts.nl/


֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Postzegeltentoonstelling “Wetteriana”  Wetteren België. 

Bij deze  regionale tentoonstelling  Oost-en West Vlaanderen 

15-16 juni jl. heeft ons lid Ed van Raan met zijn verzameling 

“Gustave Eiffel, de triomfen van een ingenieur “, in de open 

klasse 85 punten behaald. Groot Verguld Zilver !! 

Hij kreeg 3 punten in mindering ten opzichte van vorige  

tentoonstelling  omdat de 

verzameling niet was 

aangepast aan de nieuwe 

reglementen. ( zijn een half 

jaar oud ). Dus werk aan de 

winkel om aanpassingen  te 

doen en uitbreiding met één 

kader.  
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Malta door Niek van Essen. Malta is een bijzonder eiland met 

een rijke en vooral oude geschiedenis. Deze voormalige 
Engelse eilandstaat heeft in de recente geschiedenis vooral in 
de tweede wereld oorlog een belangrijke rol gespeeld door niet 
in handen van Mussolini en Hitler te vallen. In de 15e eeuw was 
het eiland een belangrijk bolwerk 
voor de Maltezer orde van 
Johannieters tegen de Ottomanen 
die heel Zuid-Europa bedreigden. 

Beide 
episodes in 
de 
Geschiedenis 
van Malta 
zijn zichtbaar aanwezig in Valletta en 
worden in musea op het eiland breed uit 
verbeeld. De meest bijzondere periode 

echter speelt zich af vóór het jaar 2500 voor onze jaartelling. Ja 
4500 jaar geleden eindigde een cultuur op Malta die tot de 



oudste van Europa kan worden gerekend. Op Malta bestond 
een cultuur die licht verwant was aan de Megalithische culturen 
op het vaste land. Tussen 3800 en 2500 voor Christus waren er 
diverse tempel-culturen op de eilanden Malta en Gozo.  Naast 
enkele tientallen tempels werden 

Girna    Ta Hagrat - Mgarr  
Graven, beelden en reliëf tekeningen gevonden, waaronder 
bijzondere ‘moeder godin’ beelden. De Mgarr tempelcultuur was 
de oudste. De tempels ontwikkelden zich tot bouwwerken met 
meerdere zalen en zijruimtes. De latere ondergrondse 
exemplaren die geheel intact zijn gebleven zijn zo bijzondere 
dat voor bezichtiging van dit Unesco erfgoed, de 
aanmeldingstermijn  enkele jaren beloopt.     

De prehistorie van dit eiland kent 
ook een bijzonder fenomeen. 
Miniatuur dieren, althans de 
opgegraven botten daarvan, 
worden tentoongesteld in een 
museum nabij de Ghar Dalam 
grotten. Deze miniatuur dieren 
zoals de olifant of mammoet 
ontstonden op het eiland. Tijdens 
de koudste ijstijd was het 

vasteland middels ijs verbonden met het eiland. Na de ijstijd 
werden door inteelt de oorspronkelijke zoogdieren kleiner en 
van dwergachtig formaat. Tot slot nog leuk te vermelden werd 
in 2015 een leuk Postmuseum geopend in Valletta. Hier worden 
alle zegeluitgiften plus het Maltese postwezen tentoongesteld.   



֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

KORTE BERICHTEN 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

 
Van de penningmeester 
De nota’s voor het innen van de contributie zullen begin december 
verstuurd worden. Ik wil alle leden verzoeken dit bedrag over te 

maken naar onze bankrekening vóór 1 januari 2020. Als er geen 
herinneringen verstuurd hoeven te worden bespaart dit kosten en tijd 
voor uw penningmeester. 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

 

Copy voor ons OC-tje 
Voor het verenigingsblad OC-tje zijn we steeds op zoek naar copy. 
Schrijf eens een stukje over uw verzameling. Iedere thema 
verzameling heeft wel een aspect dat de moeite waard is om te delen 

met anderen. Tegenwoordig wordt een deel van ons boekje in kleur 
gedrukt. Dat biedt ook ruimte voor mooie afbeeldingen.  Hulp nodig 
vraag er Niek naar. 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

Nieuwtjes 
Indien u Nederlandse postzegels besteld via de filatelistische dienst 
van PostNL in Groningen, dan willen wij u erop wijzen dat u via de 

postzegelvereniging een abonnement op deze uitgiften kunt nemen. 
U betaalt er niet meer voor, maar de postzegelvereniging ontvangt 
van PostNL wel een bijdrage in verband met de wederverkoop. Een 

ander voordeel is dat u de zegels, na betaling, ieder kwartaal krijgt 
toegestuurd.    
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

Posttarieven 2020 
 Op 1 januari 2020 gaat bij POSTNL het tarief voor frankering 

van een gewone brief t/m 20 gram naar € 0,91,  internationaal 
naar € 1,50. Alle Nederlandse zegels met het “cijfer  “1” of 
“internationaal”, kunt u nog gewoon voor frankering blijven 
gebruiken. 
De December/Kerstzegels tot 50 gram kosten in 2019 €0,82 
eurocent. Oude december/kerstzegels uit de jaren 2010 t/m 
2018 zijn nog steeds geldig, je hoeft dan ook niet bij te plakken! 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 



RUILBEURZEN en VERENIGINGSACTIVITEITEN  
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

Onderling Contact  de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur in 
de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom. 
Ruilavonden in 2019: 9 december .  

De data van de verenigingsavonden voor 2020 bij de Kastanje: 
13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli.  

oc@home.nl    https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/  
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍OC֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍  

 
Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact: v.a. 12:00 
uur op de 4e zaterdag v.d. maand in het Heemhuis in de Beeklaan 
29A te Halsteren. In 2020: 25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 

april, 23 mei en 27 juni Informatie: 0164-683485,  oc@home.nl 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 
Delta Oost. 1e donderdag van de maand in wijk centrum De 
Korenaere, Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom vanaf 19:00 uur.  
In 2019: 5/12 en in 2020: 2/01, 6/02, 5/03, 2/04, 7/05 
Informatie:  0164-236768, deltaoost@ziggo.nl 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 
Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert 
clubavonden en voor- en najaarsbeurzen in gebouw Amicitia 
Schimmelpenninckstraat 14 Kloetinge.  
Iedere 2e donderdag van de maand in 2019: 12/12 en  

in 2020: 9/01, 12/03, 9/04, 14/55 10/9, 8/10 en 10/12 
Een beurs op de 3e zaterdag in februari en november 15/2 en 21/11 
tel: 0113-228562 –  ecm@zeelandnet.nl 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 
Verz.Vereniging Steenbergen 3e donderdag v.d. maand in 
gebouw   'de Vaert'  te  Welberg vanaf 19.00 uur.  

In 2019: 19/12 in 2020 16/01, 20/02, 19/03,16/04, 21/05 en 18/06. 
Informatie: 06-11301128, jeanninenico@home.nl 
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
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֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Huis ten Halve Roosendaal ( v/h de Wieken )  
1e zaterdag v.d. maand, Van 13.00 tot 16.00 uur.  

In 2019: 7/12 en in 2020: 4/01, 1/02, 7/03, 4/04, 2/05, 2/06 en 4/07 
informatie: 0165 -537012  
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Postzegelbeurs Oud Gastel Zaal Hart van Gastel, Markt 8 Oud 

Gastel Ruilbeurs op zondagochtenden van 9:30 tot 13:00 uur. 

In 2020 op 26/01, 1/03, 22/03, 26/04 24/05, 28/06 

Informatie Jan Koenraadt 06-23300801, jankoenraadt8@gmail.com.  
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Amphilex PV Willemstad ruilbeurzen van13:00 tot 16:30 uur   

Locatie de Blokhut- Pr. Bernhardplein 2 Helwijk elke 3e zaterdag  

in 2019: 21/12 en in 2020: 18/01, 15/02, 21/03, 18/04, 16/05 en 20/06. 

Een grote veiling op zaterdag 28/03 en 28/11 van 10:00 tot 17:00 

Informatie Nico Velterop 06-40351034, mr.nicolaas09@gmail.com   
֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ OC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Brigade-generaal was een getalenteerd paardenmeisje 

Onlangs bleek dat de gelauwerde 

Poolse en Amerikaanse oorlogsheld 

en cavalerieaanvoerder Kazimir 

Putaski (1745-1779) een 

getalenteerd paardenmeisje was. Bij 

geboorte in Polen werd ‘hij’ thuis 

zonder ceremonieel gedoopt. Het 

mannelijk geslacht zoals vaak erg 

belangrijk voor erfopvolging werd niet 

genoteerd door de priester. In 

Amerika werd recent na graf 

onderzoek vastgesteld dat het echt 

een vrouw was. In leven stond ‘hij’ 

bekend als klein van stuk, spontaan, 

trots, eerlijk weinig ambitieus, geen 

drinker, viel niet op vrouwen en kon geweldig met paarden omgaan. 
Bron: Annelies (J.E.M.H.) van Bronswijk, Gens Nostra 2019-nr 5 

mailto:mr.nicolaas09@gmail.com


 

Haest-Luysterburg heeft in december extra openingstijden 

zondagen  1, 8,15 en 22 december van 12:00 tot 16:00 uur 

tevens op woensdag 11 en 18 december van 9:30 tot 17:30 uur 

dinsdag 24 en 31 december open van 9:30 tot 16:00 uur 



MULTILATERALE HERTOGPOST 19 T/M 21 MAART   
 

Na het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 wordt 
ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de  
’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een grote 
postzegeltentoonstelling georganiseerd in de Brabanthallen te  

’s-Hertogenbosch. 
HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de 
wedstrijdcategorieën I en II met exposanten uit binnen- en buitenland, 

en met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook accreditatie bij de 
FEPA aangevraagd. Een deskundig jurycorps van de KNBF zal de 
inzendingen in de wedstrijdklasse beoordelen aan de hand van het 

nieuw aangepaste KNBF tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid 
op de internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle 
tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens deze HERTOGPOST 
2020.  

Naast de 
postzegeltentoonstelling zal 
ook een grote postzegelshow 

plaatsvinden met 
Nederlandse en 
internationale standhouders, 

postadministraties en 
veilinghuizen. Het 
evenement vindt plaats 
gedurende drie dagen, 

donderdag 19, vrijdag 20 en 
zaterdag 21 maart 2020, en 
wel in verschillende ruimten 

van de Brabanthallen in  
’s-Hertogenbosch. 
Er zal een bijzondere 

“Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig zijn met sublieme 
verzamelingen. Onder andere betreft dit inzendingen die niet meer 
kunnen deelnemen in wedstrijdverband omdat zij al eerder 
verschillende keren nationaal en/of internationaal met de hoogste 

onderscheidingen zijn bekroond. 
Heeft u interesse kijk op de website: www.hertogpost-event.nl en/of 
stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postzegel Vereniging 

Onderling Contact 

p/a Gertrudisboulevard 30 

4615 MC Bergen op Zoom 

 


