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Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Het is eindelijk zover, de meeste maatregelen in verband met Covid-19zijn nu vervallen en we kunnen weer normaal gaan leven. Geen 1,5 meter,geen mondkapjes en geen coronacheck meer bij entree van de zaal. Datgeeft een goed gevoel en ik hoop dat u er ook zo over denk en weer gewoononze bijeenkomsten gaat bezoeken. De eerstvolgende Brabantse filatelistendag is al op zaterdag 5 maart a.s.in wijkcentrum “De Bunthoef”. U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur.De stuivertafel heeft veel nieuw materiaal ontvangen en ook de envelop-pentafel is zeker een bezoekje waard. De eerste ledenbijeenkomst bij camping “ ’t Haasje” zit er alweer op. Wezijn goed gestart met 45 aanwezige leden en een prima verlopen veiling.We hopen ook op de clubavonden in maart en april weer vele leden tebegroeten. Op beide avonden is er een mooie veiling met diverse interes-sante kavels. Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn en u wiltwel kavels kopen van de veiling dan kunt schriftelijk uw biedingen doorgeven. Stuur dan even eenmailtje naar petercmhendrickx@home.nl Ik moet u er wel op attent maken dat alleen leden van de O.V.V.P. kunnen deelnemen aan de veiling. Het bestuur en alle medewerkers hopen er samen met u een geweldig postzegeljaar van te maken. Uw voorzitterPeter Hendrickx 

20 april  a.s. jaarvergadering
 Het is de bedoeling dat op woensdag 20 april de jaarvergadering zal plaatsvinden. Dan zijn PeterHendrickx en Cees Pijpers aftredend als bestuursleden. Zij stellen zich herkiesbaar. Tot eind maart kunnen (tegen)kandidaten worden aangemeld bij de secretaris. Ook zal dan het financieel verslag 2021 aan de orde komen. Het ligt vóór de vergadering ter inzage.U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl of 0162 314956. 
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Bij de voorkant
De Heuvel in Oosterhout is helemaal vernieuwd. Op 22 april 2021 begon aannemers-bedrijf Schapers aan de herinrichting en op vrijdag 22 oktober 2021 heeft wethouderClemens Piena de nieuwe Heuvel officieel geopend. Daarnaast is de waterpompgerestaureerd en op een prominente plek teruggeplaatst. De heuvel is ee fraai pleinmet zeer veel historie en heeft de status van beschermd stadsgezicht.
Op het plein stond vroeger een historische water-pomp, maar die moest verdwijnen toen er een par-keerplaats werd aangelegd. Eind jaren 80 van devorige eeuw is een nieuwe pomp geplaatst doorSociëteit De Eendracht (In 1842 door een achttalOosterhoutse notabelen opgericht als herensocië-teit). Maar er was niet veel geld waardoor de pompis samengesteld  uit oude stenen ornamenten die nogbij de steenhouwers van de familie Struyk op het terrein lagen. NielSteenbergen (1911-1997, o.a. beeldhouwer_ was een vriend van de familie en ze hebben samen, uit dezeoude hardstenen stukken, de pomp samengesteld. Niel heeft er toen een tekst opgezet: "Het werkelijkevermag meer dan het mogelijke". Op de pomp staat ook het stadswapen, boven de tekst “De Eendracht”en de jaartallen 1841-1991.) Een bijzonder detail is dat de bekroning van de pomp uit afdekkingen bestaat vanpoortpalen van een oude begraafplaats. Als je goed kijkt zie je er een doodskop opstaan! Ofwel: is dit water giftig? De pomp was puur decoratief, er kon geen wateruitkomen. De pomp viel niet goed op door alle auto’s eromheen. Maar na de reno-vatie van de Heuvel is de pomp verplaatst naar de voorkant, zodat je de pomp – alsje vanuit de Slotlaan komt – meteen goed kunt zien. De waterpomp is nu voorzienvan een openbaar watertappunt, waar iedereen zijn flesje water kan vullen. Maardaardoor is hij niet mooier geworden. Het doet me denken aan Manneke Pis. De oude“kraan” was mooier. (Info: o.a. Brochure Open Monumentendag Oosterhout 2016) *****************************************************************************************

Ledenbijeenkomst 16 februari 2022
- Om 20.04 uur opent de voorzitter de bijeenkomst met een woord van welkom aan 43 aanwezigen.- Omdat dit de eerste keer dit jaar is dat we bij elkaar komen – de januaribijeenkomst kon i.v.m. coronaniet plaatsvinden wenst hij allen alsnog een Gelukkig Nieuwjaar.- Mededeling: over enige tijd gaat de Bunthoef voor 2 jaar “op de schop”. Er komt een nieuwe Bunthoef,maar in de tussenliggende periode moeten we naar een andere locatie. De coördinator van de Bunthoefgaat met ons op zoek.  

           INDOOR
SPEELPARADIJS

HEERLIJK SMULLEN IN 
DE PROEFTUIN

Tuincentrum Oosterhout    Damweg 7    

4905 BS Oosterhout    www.tuincentrumoosterhout.nl

- Er wordt geen gebruik gemaaktvan de rondvraag.- Nu wordt veiling 466 van novem-ber afgewerkt. Omdat deze toenverviel was deze verschoven naarjanuari, maar ook die ging nietdoor. Vandaar. Veiling 468 komtin maart aan bod.- Er was een mooie opbrengst vande veiling en bij de lottodeelne-mers was niemand die hoger hadgeboden. De dichtstbijzijnde wasMartin den Dekker die de helft vande inleg mocht incasseren.- Hierna vond de afrekening plaatsen om 22.00 uur was nagenoegalles afgewerkt en was iedereennaar huis. *****************************
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Ad Wirken  - 25 jaar lid
 Deze keer hoef ik niet ver te reizen voor het interviewtje meteen van de vier jubilarissen dit jaar. Ad Wirken is een van de17 Dongense leden van onze vereniging. Hij en zijn vrouw zijnechte Dongense peeën. Inmiddels wonen ze, sinds hun huwelijk,al 48 jaar in dezelfde mooie en ruime woning in Plan-West I.Ze hebben 2 dochters en 4 kleinkinderen, op wie ze trots zijn,dat is wel duidelijk als je hem enthousiast over hen hoort ver-tellen. Ze hebben, zoals ik vaak hoor over kinderen en klein-kinderen, niets met postzegels.  Van oorsprong is Ad huisschilder. Dat heefthij zo’n 12 jaar gedaan. Daarna is hij on-geveer 15 jaar werkzaam geweest bij deRIMI in Dongen. (Reparatie Inrichting Mi-litaire Installaties). Hij spoot auto’s in ca-mouflagekleur. Deze afdeling werd opge-heven en heeft hij gesolliciteerd  bij CWIin Breda. (Centrale Werkplaats Instructie-middelen.) Hij ging op sollicitatiegesprekbij Majoor J. Dijkhuis; jawel thans secretaris van onze vereniging. Tijdens dat gesprekis ook gesproken over hun wederzijdse hobby: postzegels verzamelen. Uiteraardmoest hij ook testen afleggen en hij werd aangenomen. Zijn werk bestond o.a. uit het maken van  maquettes op schaal van een omgeving. Ook kopieerden ze dummies,die niet te onderscheiden waren van echte. Ook maakten ze werkstukken voormusea. In 2006 werd ook deze afdeling opgeheven, maar hij kon die werkzaamhe-den voortzetten bij de CWI in Dongen tot zijn pensionering in 2012.
Als 14-jarige spaarde hij wel postzegels, maar niets bijzonders. Tot hij inmilitaire dienst in contact kwam met een kameraad die van zijn opa eengrote doos zegels had geërfd. Maanden hadden ze nodig om e.e.a. tesorteren. Ad kreeg de dubbele zegels. Zo is het eigenlijk serieus begonnen.En later kreeg hij tijdens schilderwerkzaamheden van een klant een hoopzegels van het Deutsche Reich. Ook van een oom kreeg hij nogal watzegels en zo groeide zijn verzameling. Hij begon met het Deutsche Reich,maar later kwamen daar ook zegels van de DDR, België,  Nederland (tot2000) en als thema:Paddenstoelen bij. In de jaren 80-90 van de vorige eeuw was er ook een kleine postzegelvereniging in Dongen, die bijeen-kwam op zondagmorgen in de Cammeleur. Daar werd Ad geattendeerd op de grotere vereniging inOosterhout en zo werd hij op 12 april 1997 lid van onze vereniging. Hij is een trouw bezoeker van debeurzen en veilingen, waar hij vaste tafelgenoot is van Tom Krooswijk. Hij waardeert deze gezelligebijeenkomsten.  Hoewel hij al 10 jaar is gepensioneerd zit hij niet stil. Zijn hobby's zijn o.a. het makenvan maquettes, het bouwen van boten, en Diamond Painting (het plaatsen van ge-slepen steentjes of diamantjes op canvas). Ook is hij ongeveer 6 jaar vrijwilligergeweest bij ContourdeTwern Dongen, die hulp biedt aan mensen en groeperingenom het woon- en leefklimaat te verbeteren. Hij verzorgde schilderwerken. Daarnais hij als vrijwilliger gaan werken in de Volckaert in Dongen. Met 8 vrijwilligers zijnze op donderdagmorgen creatief bezig met bewoners.  En een van zijn grote hob-by's is ook koken. Dagelijks verzorgt hij de warmemaaltijd. Postzegelverenigingen sterven uit omdat jongerengeen “saaie” postzegels willen verzamelen; mogelijkzijn deze verenigingen over tien jaar verleden tijd. Maar Ad geniet nogsteeds van deze hobby. Ik neem afscheid van een tevreden, gezellige enhulpverlenende man, met veel liefde voor zijn familie en postzegels. Dathij er nog lang van mag genieten.                                                                                     Rien Kooiman

5



Briefkaarten met onvolledige maar bijzondereadresgegevens.
  In eerdere artikelen die ik in dit tijdschrift mochtpubliceren heb ik aangegeven wat de aantrekkelijk-heid is van een verzameling briefkaarten met eeningedrukt waardezegel. Behalve de briefkaart zelfzoals de type kaart, de ingedrukte waardezegel, deafmetingen, de bedrukking van de kaart door depost, de kartondikte, zijn ook de stempels die hetverhaal van de afgelegde postroute vertellen en deboodschap op de briefkaarten een interessante bronvan informatie. In enkele bijdragen hoop ik deze interesse voor ute verduidelijken. Als we tegenwoordig een kaart sturen moet dezezijn voorzien van adres- en afzendergegevens. Of-schoon in de beginperiode het plaatsen van afzen-dergegevens niet verplicht was en daarom nauwe-lijks gebeurde was het noteren van het adres uiter-aard noodzakelijk om een kaart op zijn bestemmingte laten komen. Tot ongeveer 1900 was een deelvan de bevolking echter niet bereid om deze gege-vens volledig op de kaart of brief te plaatsen. Hieronder ziet u enige voorbeelden van onvolledigeadressering.                                      

                     Voor een kleine plaats was het meestal gemakkelijkom bij onvolledige adressering de juiste persoon tevinden. De brievengaarders of postbodes maaktenvaak immers deel uit van de gemeenschap enwisten hun ‘klanten’ wel te vinden. (afbeelding 1) In grotere plaatsen was het een hele operatie omde desbetreffende persoon te traceren. (afbeelding2) Dat men er vaak in slaagde om het adres tevinden had te maken met de bereidheid van hetpostpersoneel zich tot het uiterste in te spannen.Wel kan worden gezegd dat het regelmatig misgingen dat men de geadresseerde niet vond, waardoorvanwege het ontbreken van de afzendergegevensvan terugzending geen sprake kon zijn. Hier isvoldoende literatuur over bekend. Ook adressering naar het buitenland gebeurde vaakonvolledig.(afbeelding 3)Bij oudere poststukken wordt in veel gevallen alleende naam van de geadresseerde en zijn of haar be-roep of een ander kenmerk op de kaart geschreven.Ook hiervoor gold dat de meeste stukken op hunbestemming aankwamen. (afbeeldingen 4 en 5) Gerard Beckers                 

********************************************************************************************
           Afbeelding 1Briefkaart verstuurd van Amsterdam op 3 januari1881 naar Weesp. Alleen de naam is vermeld. On-volledige adresgegevens.

           Afbeelding 2Briefkaart verzonden van Dordrecht naar de gebroe-ders Wilmers in Amsterdam op 15 juni 1874. Ook opdeze kaart zijn de adresgegevens niet volledig geno-teerd.   
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             Afbeelding 3Briefkaart verstuurd op 12 december 1877 vanLobith via Zevenaar naar Bern. Voor verzending naarhet buitenland was de ingedrukte zegel van 2 ½ centniet geldig en moest de volledige briefwaarde op dekaart worden geplakt. Deze bedroeg in 1877 voorverzending naar Zwitserland vijf cent. De zegel isontwaard met puntstempel 130: Zevenaar. Deadresgegevens zijn ook hier onvolledig. Toch kwamde kaart aan.
             Afbeelding 4Briefkaart verzonden op 17 september 1873 vanMiddelburg naar Amsterdam. De toelichting dat heteen handelaar in effecten betrof was blijkbaar vol-doende om de kaart zonder problemen te versturen. 
            Afbeelding 5Bovenstaande kaart werd verzonden op 9 septem-ber 1898 van Den Haag naar Wageningen.  Blijkbaarwas algemeen bekend dat  dhr. Bos secretaris vande feestcommissie was. Waarschijnlijk had het feestbetrekking op de inhuldiging van Koningin Wilhel-mina.

Nieuwtjesdienst
              J.A.G. Hofkens  0162 454448                      jhofkens@ziggo.nl                                                  Voor al uw Davo- en andere supplementen kuntu terecht bij onze Leden Service Dienst. Bestel-lingen bij PostNL kunt u via onze dienst doen. En natuurlijk ook voor alle soorten postzegels,abonnementen, catalogi, albums, plakkertjesenz. Joop is in het begin van onze bijeenkomstenaanwezig. 

Onze website
 Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website:www.oosterhouterpost.nl  Hierop kunt u zowel deNieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Ooster-houter Post inzien en lezen.  Er is ook veel infor-matie over bestuur, agenda en natuurlijk ook overonze geschiedenis. En vertel ons wat u ervanvindt. 

Vraag/aanbod
 In deze rubriek kan ieder lid van onze vereniging,uitsluitend voor particulier gebruik, gratis eenadvertentie plaatsen. Bijv. "Gezocht", "aangebo-den","ruilen"....Het moet wel betrekking hebben op postzegels,dus niet een advertentie voor de verkoop van uwcaravan e.d. Inleveren bij Rien Kooiman(rien.kooiman@kpnplanet.nl) 

Enveloppen, ansicht-kaarten, postzegels
 De verkoop van poststukken, enveloppen enansichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdensde Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmid-dag in de Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veelbelangstelling en er wordt goed verkocht. En.....de opbrengst is (100%) voor onze vereniging.Door die goede verkoopresultaten loopt de voor-raad aan poststukken terug. Daarom aan u devraag: heeft u enveloppen, poststukken, ansicht-kaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wiltu ze dan aan de vereniging ter beschikking stellen.Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen. 
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DE BEDDEN

SPECIAALZAAK

VAN OOSTERHOUT

Bij Dreamland vindt u alles voor uw 
slaapcomfort. Van hoofdkussen tot 
complete boxspring bieden wij u een 
ruime keuze uit vele A-merken in 
combinatie met onze voordelige en 
veelzijdige eigen merken. 

Onze deskundige adviseurs helpen u 
graag bij het samenstellen van het 
perfecte bed.

Leijsenhoek 34
Oosterhout 

www.dream-land.nl
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (9)
 Al enige tijd houd ik mij bezig met postzegels en stempels waar fouten op staan, zoals ontwerpfouten,productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijn mening niet helemaal in overeenstemmingzijn met de realiteit. Bij het maken van dit artikeltje staan de 24e Olympische Winterspelen op het punt van beginnen en ikgeef in deze aflevering enkele voorbeelden aan met fouten op postzegels bij wintersporten.                        Canada.  Als je het spel curling beoefent en je kijkt goed naar de afmeting van de schijven, dan heeftdeze een foute afmeting. De schijven hebben een diameter van 30 cm, die overeenkomt met de afmetingvan de witte middenstip in de rode cirkel. Op deze Canadese zegel uit 1969 is dat niet zo, terwijl curlingdaar toch veel wordt gespeeld.                                                            Tot slot nog twee zegels die zijn uitgegeven t.g.v. de Olympische Winterspelen in Sapporo met fouten.Op de eerste zegel van Tchad uit 1972 staat de winnaar van de 5 km afgebeeld Per Tyldum. Hij is eendeelnemer namens Noorwegen, terwijl op de zegel de vlag van Zweden staat afgebeeld.Op de tweede zegel van Burundi ook uit 1972 staat een sneeuwfiets (of wat daar op lijkt) afgebeeld.Leuk gevonden, maar dit is geen olympische discipline. Ik betwijfel of men in dit Afrikaanse land ooitsneeuw heeft gezien.            

         

  

Ziet u of hebt u een zegel waarbijiets vreemds of fout is of dat eriets niet klopt met de werkelijk-heid? Laat het mij weten via deredactie van de OP.   Xenga

Rusland. Op deze zegel van Rus-land uit 1962 staan ijshockeyspe-lers afgebeeld ZONDER gezichts-bescherming. Dit is niet alleentegen de regels van het spel maarook zeer gevaarlijk, want je zultmaar een diepgevroren hardepuck (de schijf waarmee gespeeldwordt) in je gezicht krijgen.

Andorra. Twee zegels waarbij skiwedstrijdenworden afgebeeld op postzegels die zijn uitgegevent.g.v. Olympische ZOMERspelen van Montreal in1976 en Moskou in 1980 .Kijk naar de betreffendelogo’s. Er zit toch echt een verschil tussen een zomeren een winter. Ach ja, waarom eigenlijk niet ?
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Duitsland Bund 270-73+297-300 p 38,00 4,00

2 Duitsland Bund 322-325 + diversen p 16,00 2,00

3 Duitsland Bund Blok 3+4, 369-372 + diversen p 14,00 2,60

4 Duitsland  34 blokken p 10,00

5 D.D.R. stockboekje 320 zegels p 12,00

6 D.D.R. stockboekje 75 series p/o 18,00

7 U.S.A. briefkaart 1885 g 2,00

8 Nederland 2 speciale mapjes g 8,00

9 Faroer Blok mythen en sagen p 5,00

10 Antillen diversen op kaarten p 180,00 15,00

11 Suriname diversen op kaarten g 2,00

12 Oostenrijk diversen op kaarten p 22,50 2,00

13 Ijsland diversen op kaarten p 25,00 2,00

14 Faroer diversen op kaarten p 5,00

15 Jersey diversen op kaarten p 45,00 5,00

16 Luxemburg kleinbogen p 37,50 10,00

17 Vaticaan 5 stockkaarten p 40,00 2,60

18 Liechtenstein 5 stockkaarten p 135,00 5,00

19 Berlijn blokken van 4 p 265,00 25,00

20 Berlijn blokken van 4 g 225,00 20,00

21 Ver. Naties stockboek p/g 550,00 40,00

22 Liechtenstein stockboek p 450,00 30,00

23 Monaco stockboek p 275,00 15,00

24 Curacao nr 71-72a g 40,00 6,80

25 Curacao port 31-33 type 11,5 g 95,00 20,00

26 Belgie nr 84-91 g 35,00 5,00

27 Belgie nr 317-324 g 20,00 3,20

28 Belgie nr 438-446+458-465 g 31,50 3,80

29 Belgie blok 8 p 60,00 6,00

30 Belgie blok 9 p 25,00 4,60

31 Duitsland Bezett. Belg.Mil.post Eupen 1-5 g 36,00 6,40

32 Danzig nr 261-311+dr72 g 59,50 7,80

33 Sovjetzone 112-115 met tussenstrook o 70,00 9,00

34 Duitsland Bund nr 111-112 p 100,00 10,00

35 Duitsland Bund nr 116 p 65,00 6,60

36 Duitsland Bund nr 141-142 p 90,00 9,00

37 Duitsland Bund nr 161 p 50,00 5,00

38 Nederland 346-349 Wilhelmina o 600,00 60,00

39 Nederland 350-355 Zomer p 50,00 8,00

40 Nederland 474-489 Wilhelmina p 195,00 35,00

41 Nederland 500-512  (1948) p 20,00 3,00

42 Nederland Luchtpost nr 12 p 350,00 70,00

43 Nederland Luchtpost nr 13 p 350,00 70,00

44 Nederland nr 270-277+279-282 p 60,00 7,60

45 Nederland 356-373 Tralie p 200,00 30,00

46 Nederland 332-349 Wilhelmina p 600,00 100,00

47 Nederland 402B-403B Legioenblokken p 250,00 45,00

48 Nederland 392-473 (1941-1946) p 63,50 5,00

49 Duitsland Bund nr 173-176 g 100,00 10,00

50 D.D.R. kaartje diversen g 70,00 5,00

Veiling  468 Maart 2022

 "DUBBELTJESTAFEL"Op de maartbijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:- Engeland - Ierland - Kanaaleilanden - Noorwegen - Zweden - Denemarken - Finland - IJsland - Indo-nesië - Ned. Antillen  10



  WAAG OOK EENS EEN GOKJE. DOE MEE MET DE TOTO.VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN! 

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

51 Duitsland Bund 12 postzegelboekjes p 200,00 15,00

52 Duitsland  stockkaart 22 blokken p 75,00 7,60

53 Nederland 5 blokken eurozegels p 40,00 8,00

54 Duitsland stockboek g 1,00

55 Nederland 3601-3610 slangen g 17,00 7,00

56 Nederland 3632-3641 veldbloemen g 17,00 7,00

57 Nederland Jaargang 1991 p 1,00

58 Motief CEPT restant rondzendboekje p 25,00 5,00

59 Nederland vogels en bloemen g 2,00

60 Wereld stockboek diversen g 1,00

61 Nederland 3711-3720 zoogdieren g 17,00 7,00

62 Zwitserland bewegende zegels p 5,00

63 Nederland 3 series natuur etc 2020 g 25,00 10,00

64 Wereld 6 stockboekjes+ 1 velletje g 2,00

65 Wereld stockboek diversen g 5,00

66 Tsjechie stockboek g 2,00

67 Nederland stockboek g 2,00

68 Wereld stockboek diversen p/g 2,00

69 Wereld stockboek diversen p/g 2,00

70 Wereld stockboek boekjes/blokken p/g 2,00

71 Wereld stockboek met poststuk p/g 2,00

72 Diversen 4 lege stockboeken 1,00

73 Wereld stockboek diversen p/g 2,00

74 Nederland Maximumkaarten 1-210 5,00

75 Motief CEPT stockkaart 24 series 1982 p/g 58,00 4,00

76 Spanje/Nederl. stockboek p/g 4,00

77 Wereld stockboek 1700 zegels p/g 3,00

78 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

79 Hongarije/Roem. stockboek p/g 3,00

80 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

81 Wereld stockboek FDC's etc.etc. 3,00

82 Polen 2 stockboeken g 4,00

83 Nederland stockkaart PZB's p/g 40,00 4,00

84 Spanje stockkaart p 34,00 5,00

85 Motief dieren stockboek g 4,00

86 Motief bloemen stockboek g 3,00

87 Duitse Rijk 3 restant rondzendboekjes g 3,00

88 Nederland Vel 2636 p 8,00 2,00

89 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

90 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

91 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

92 Wereld stockboek diversen p/g 4,00

93 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

94 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00 20,00

95 Duitsland Bund stockboek 1982-1987 p 3.200,00 40,00

96 Motief stockboek schilderijen p/g 10,00

97 Diversen leeg stockboek 4,00

98 D.D.R. stockboek 1600 zegels p/g 6,00

99 D.D.R. stockboek 130 series p 425,00 15,00

100 Berlijn/D.D.R. stockboek g 1.000,00 15,00

Veiling  468 Maart 2022
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Suriname/Antillen stockboek p/g 500,00 15,00

102 Nederland stockboek p 12,00

103 Nederland Stockboek 1852-1999 g 30,00

104 Nederland DAVO album 1969-1990 p 50,00

105 Nederland DAVO album 1991-1999 p 40,00

106 Motief 2 stockboeken planten/sport p/o/g 6,00

107 Wereld stockboek p/o/g 5,00

108 Wereld doosje+stockboekje dieren g 2,00

109 Nederl./Antillen V2069 + serie 618-24(Ant) p 3,00

110 Diversen leeg nieuw stockboek 4,00

111 Balkanlanden stockboek 600 zegels g 5,60

112 Afrika/M.Oosten stockboek 600 zegels g 5,60

113 Zwit/Liech/Oost stockboek 800 zegels g 8,00

114 Canada/USA stockboek 1200 zegels g 8,00

115 Hongarije stockboek 750 zegels g 7,00

116 Australie stockboek 950 zegels g 8,60

117 Scandinavie stockboek 2000 zegels g 8,60

118 Frankrijk/Luxem. stockboek 1400 zegels g 8,60

119 Oost Europa stockboek 1700 zegels g 6,00

120 Azie stockboek 1300 zegels g 6,00

121 Duitse Bezetting Postgebied Ost 1-12b g 40,00 7,80

122 Duitse Bezetting Dorpat notausgabe nr 1 o 35,00 6,00

123 Duitse Bezetting Polen nr 1-5 (2x) o/g 20,00 3,80

124 Duitse Bezetting Polen nr 6-16 g 38,00 6,40

125 Duitse Bezetting Roemenie nr 1-3 g 20,00 3,40

126 Duitse Bezetting Roemenie 8-12 (2x) o/g 11,00 2,00

127 Duitse Rijk 556-564 nothilfe g 160,00 20,00

128 Duitse Rijk nr 909-910 (stempel ?) g 2.400,00 20,00

129 Duitse Rijk samendrukken S31-34+K5-6 o 42,00 5,60

130 Duitse Rijk Dienst nr 34-51 g 75,00 6,40

131 Nederland nr 104 o 150,00 27,00

132 Nederland 134-135 Toorop g 50,00 7,60

133 Nederland Port 1+2 g 35,00 6,00

134 Nederland Roltanding R90-93 o 60,00 10,00

135 Nederland Roltanding R94-97 o 60,00 10,00

136 Duitse Rijk nr 263-64+266-67 g 126,00 12,00

137 Duitse Rijk nr 158-176 g 75,00 9,00

138 Duitse Rijk 5 series op kaart g 83,50 7,60

139 Berlijn nr 18 g 500,00 50,00

140 Berlijn nr 35-41 g 320,00 35,00

141 Motief CEPT restant rondzendboekje g 30,00 5,00

142 D.D.R. 276-279 g 26,00 5,00

143 Nederland serie vogels g 2,00

144 Wereld stockboek g 5,00

145 Nederland serie vogels g 2,00

146 Nederland 3632-3641 bloemen g 17,00 7,00

147 Nederland Bloemen en vlinders g 2,00

148 Nederland 3684-3694 g 17,00 7,00

149 Belgie 2763-2774 4,00

150 Scandinavie stockboek g 5,00

TOTAAL 1.610,20

Veiling  468 Maart 2022
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Nederland 513-517+538-548 p 65,00 10,00

2 Nederland 549-555+561-567 p 109,00 15,00

3 Nederland 556-560 kerken p 100,00 15,00

4 Berlijn 61-63 g 180,00 30,00

5 Berlijn 64-67 g 40,00 6,60

6 Berlijn 106-109 g 230,00 36,00

7 Nederland PZB WK voetbal 2010 p 10,00 2,40

8 Nederland PZB Toon Hermans p 10,00 2,40

9 Nederland PZB Jump p 10,00 2,40

10 Nederland PZB Grenzeloos p 20,00 5,00

11 Saargebied stockboekje p/g 6,00

12 Wereld Doos onafgeweekt g 1,00

13 Oud Duitsland stockboek Wurtt.+NDPost g 400,00 20,00

14 Duitsland stockboek stempels 4,00

15 Duitse Rijk stockboek g 550,00 5,00

16 Duitse Rijk stockboek samendrukken p 120,00 12,00

17 Duitsland stockboek Duitse Zones g 185,00 8,00

18 Ned. Antillen stockboek g 182,00 6,00

19 Berlijn stockboek 68 kompl.uitgiften p 185,00 12,00

20 Nederland stockboekje 52 komp.uitgiften p 10,00

21 Wereld stockboek 2100 zegels 6,60

22 Mid/Zuid Amerika stockboek 1400 zegels 7,00

23 Austr/N.Zeeland stockboek 1850 zegels 8,60

24 Wereld stockboek 1100 zegels 5,60

25 Wereld stockboek 1100 zegels 5,60

26 Engelse Kolon. stockboek 1600 zegels 6,00

27 Wereld stockboek 1600 zegels 6,00

28 Wereld stockboek 800 zegels 7,00

29 D.D.R. etc. stockboek 1100 zegels 7,00

30 Wereld stockboek 2400 zegels 5,60

31 Wereld stockboek 3,00

32 Duitsland stockboek p/o/g 5,00

33 Zwitserland stockboek p/o/g 5,00

34 Nederland 596-600 p 12,50 2,00

35 Nederland 715-719+766-770 p 16,50 3,00

36 Nederland blokken 854+937+ 1153-56 p 47,50 6,00

37 OostenrijkAntillen stockboek met poststuk g 5,00

38 Wereld 6 stockboekjes diversen p/g 2,00

39 Wereld 2 stockboeken o/g 1,00

40 Wereld album FDC's+brieven 1,00

41 Wereld stockboek g 2,00

42 Nederland FDC's 41+43 bes 39,00 4,00

43 Nederland 8 FDC's K.L.M. bes 5,00

44 Wereld 6 stockboekjes diversen g 2,00

45 Nederland ECU brieven 1-42 p 40,00

46 Jersey presentationpacks p 15,00 4,00

47 Duitsland diversen in map p 150,00 14,00

48 Liechtenstein Collectie 1960-1993 p 1.120,00 100,00

49 Duitsland Bund blok 2 p 28,00 5,00

50 Aland jaargangen 1984-1986 p 20,00 5,00

Veiling  469 April 2022

"DUBBELTJESTAFEL"Op de aprilbijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:Oostenrijk -  Zwitserland - Frankrijk - Italië - Spanje - Portugal - San Marino - Vaticaan - Gibraltar  - Turkije
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

51 Suriname diversen op kaart g 48,00 7,00

52 Hongkong diversen   g 2,00

53 Liechtenstein KB 581-583 p 84,00 5,00

54 Aland kerstsluitzegels 1996 p 10,00

55 Nederland stockboek g 2,00

56 Oostenrijk 1000 jaar republiek blok g 7,60

57 Wereld 6 stockboekjes met velletjes g 2,00

58 Nederland Vel 2868-2877 Renz p 20,00 7,00

59 Nederland nr 348+349 g 70,00 10,00

60 Rusland Tennis met cert. p 5,00

61 Nederland Vel 2989-2998 Museum p 20,00 7,00

62 Nederland Vel 2979-2988 Carre p 20,00 7,00

63 Nederland vel 2937-2946 p 20,00 7,00

64 Nederland vel 2937-2946 p 20,00 7,00

65 Hongarije dik stockboek g 5,00

66 Wereld dik stockboek g 3,00

67 Noorwegen zakje met 200 zegels g 1,00

68 Ver.Naties+div. stockboek p/g 5,00

69 Oostenrijk etc. stockboek g 6,00

70 Rusland/Polen ++ dik stockboek 4000 zegels p/g 10,00

71 Hongarije 2 stockboeken w.o. oud g 10,00

72 Belgie Davo 1949-1969 p/g 25,00

73 Belgie Davo 1970-1990 p/g 35,00

74 Belgie stockboek diversen p/g 10,00

75 Bohmen/Mahren nr 1-19 o 45,00 7,00

76 Bohmen/Mahren 19 series o.a.dienst p 32,00 3,40

77 Bohmen/Mahren 9 series o.a. dienst/port o 63,00 7,00

78 Gen.Gouvernm nr 77 Frank p 500,00 60,00

79 Duitse Bezetting Elsass nr 1-16 p 45,00 5,00

80 Nederland Luchtpost 9a + 9a/b o/g 24,50 3,00

81 Nederland Luchtpost diversen p 20,00 2,00

82 Nederland Dienst 9-15 g 62,50 10,00

83 Nederland Dienst 16-24 g 47,00 6,00

84 Nederland Port nr 27 T3 o 35,00 6,80

85 Wereld 6 restant rondzendboekjes g 90,00 9,00

86 Motief 3 stockboekjes vissen etc. g 1,40

87 Motief stockboekje sport g 2,00

88 Motief stockboekje schepen/treinen g 1,00

89 Wereld stockboek g 2,00

90 Motief stockboek dieren g 2,60

91 Motief stockboekje vliegtuigen etc g 2,60

92 Diversen leeg stockboek 2,00

93 Ver.Europa stockboekje 1,00

94 Motief 3 stockboekjes dieren 3,00

95 Motief 2 stockboekjes sport 2,00

96 Motief 2 stockboekjes vliegt/ruimtev g 2,60

97 Motief stockboek dieren etc. g 5,00

98 Wereld stockboek allerlei p/g 3,00

99 Wereld stockboek allerlei p/g 3,00

100 Nederland stockboek blokken van 4 p 3,00

Veiling  469 April 2022
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Europa stockboek CEPT p/g 4,00

102 Wereld stockboek allerlei p/g 4,00

103 Motief kaart 50 pers.zegels g 5,00

104 Europa kaart CEPT 1980/81 p 110,00 8,00

105 Nederland 2 verhuisvelletjes p 25,00 6,00

106 Nederland kaart brieven/briefkaarten 4,00

107 Nederland stockboek p/g 3,00

108 Nederland stockboek allerlei p/g 3,00

109 Wereld stockboek allerlei p/g 2,60

110 Nederland stockboek 1100 toeslagzeg. g 3,00

111 Wereld stockboek allerlei g 3,00

112 Wereld stockboek allerlei g 3,60

113 Nederland stockkaart   g 148,00 14,00

114 Nederland FDC E87a 5,00

115 Nederland stockkaart 10 series o/g 140,00 10,00

116 Spanje blok paarden 2000 g 55,00 8,00

117 Diversen catalogus plaatfouten 34,00 2,00

118 Duitsland 1 kilo onafgeweekt g 5,00

119 Afrika dik stockboek g 10,00

120 Zuid Amerika stockboek g 5,00

121 Duitsland Victoria album g 5,00

122 Zwitserland stockboek g 5,00

123 Engeland stockboek g 10,00

124 Zwitserland Schaubek album g 5,00

125 Israel stockkaart g 2,00

126 Vietnam stockkaart diversen g 2,00

127 Nederland Port 19a,24a,25a en 26a o/g 160,00 24,00

128 Nederland Port 50+52 p 30,00 5,00

129 Nederland Port 59 o 90,00 12,00

130 Nederland Port 65-68 p 16,00 3,00

131 Nederland Port 44b-60b+69b-79b p 32,00 3,40

132 Nederland Dienst 20-32 g 32,20 3,40

133 Berlijn 101-105 klokken g 50,00 7,00

134 Saarland 226Z-238Z g 130,00 18,60

135 Saarland 297-298 g 320,00 48,00

136 Oostenrijk Verboden druk V11 1946 p 1.000,00 50,00

137 Nederland jaargang 1953 p 70,00 7,00

138 Nederland jaargang 1954 p 60,00 6,00

139 Nederland jaargang 1956 p 110,00 11,00

140 Nederland 952B-958B paren p 50,00 6,00

141 Duitsland Bund 123-126+128-130+132 p 195,00 25,00

142 Duitsland Bund nr 133 p 140,00 18,00

143 Duitse Zones Wurttemberg 28-37 g 240,00 40,00

144 Duitse Zones Wurttemberg 40a-43a g 480,00 80,00

145 Belgie PZB 1,2,4 en 5 p 24,50 4,00

146 Belgie PZB 6-9 p 25,00 4,60

147 Nederland stockboek 130 series ++ p 280,00 15,00

148 Suriname stockboek 71 series p 430,00 12,00

149 Nederland stockboek 66 series p 125,00 10,00

150 Berlijn 1980-1990 compleet p 635,00 30,00

totaal 1.419,00

Veiling  469 April 2022
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 E = mc2
 Mocht u het allemaal niet meer zo direct in uw gedachten hebben, de for-mule E = mc2 is bij velen bekend, vaak zonder direct te weten wat de for-mule inhoudt. Even een korte uitleg:  E = mc2 omschrijft de  massa-ener-gierelatie en is een verband tussen de natuurkundige grootheden mas-sa en energie, dat in 1905 op theoretische gronden is afgeleid door AlbertEinstein uit zijn speciale relativiteitstheorie (de formule werd eerder gevon-den door Henri Poincaré met een andere afleiding).  De relatie houdt in dat een bepaalde massa een hoeveelheid energie verte-genwoordigt, en omgekeerd een hoeveelheid energie overeenkomt met eenbepaalde massa. De relatie tussen de energie en massa wordt gegeven doorde formule E = mc2, die de bekendste formule uit de relativiteitstheorie is.Hierin is het verhoudingsgetal c2 het kwadraat van de lichtsnelheid, waaraan sinds 1983 de exactewaarde van 299792458 m/s wordt gegeven. Dat betekent dat een massa van 1 kilogram overeenkomtmet 89 875 517 873 681 764 joule (exact) aan energie. In termen van TNT-equivalent is dit 21 481 MT/kg. Zo, dat is het dus. En nu gewoon maar doen alsof u het allemaal heeft begrepen.Albert Einstein (1879-1955)heeft het allemaal bedacht, dat wil zeggen dat hij dezekennis heeft voortgebracht, waarbij natuurlijk vroegere ontdekkingen van anderenmede de basis waren voor zijn conclusies. Albert Einstein wordt algemeen gezien alseen van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac New-ton en James Clerk Maxwell. Zelf noemde hij altijd Newton als een veel belangrijkernatuurkundige dan zichzelf omdat Newton, anders dan Einstein, behalve theoretischeook grote experimentele ontdekkingen deed. In het dagelijks leven is de naamEinstein synoniem geworden met grote intelligentie. Albert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaans theoretisch na-tuurkundige van joodse afkomst. Einstein werd vooral bekend vanwe-ge de twee relativiteitstheorieën: de speciale relativiteits-theorie van1905 en de algemene relativiteitstheorie van 1915 en volgende jaren, die de speciale re-lativiteitstheorie uitbreidt door ook plaats in te ruimen voor de zwaartekracht. Hij publi-ceerde meer dan 300 wetenschappelijke en meer dan 150 niet-wetenschappelijke wer-ken. In zijn latere jaren schreef Einstein uitvoerig over filosofische en politieke onderwerpen. Hij wordtvaak samen met Max Planck beschouwd als de vader van de moderne natuurkunde. Albert Einstein werd op 14 maart 1879 in een liberaal-joodse familie inhet Duitse Keizerrijk , in Ulm geboren, woonde later in Italië, Zwitserlanden het toenmalige Oostenrijk-Hongarije voor hij terugkeerde naar Duits-land. In  1905 promoveerde Einstein op het proefschrift ‘EineneueBestim-mung der Moleküldimensionen’.In 1921 ontving Einstein de Nobelprijs.Toen Adolf Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, besloot Einsteinzich in de VS te vestigen. In 1940 nam hij de Amerikaanse nationaliteitaan en deed afstand van zijn Duitse (hij behield wel de Zwitserse). Hijoverleed op 18 april 1955 in Princeton aan een gebarsten aneurysma van de aorta. Einstein steunde het idee een joodse universiteit te stichten in het toen-malige Britse mandaatgebied Palestina. Hij was actief betrokken bij op-richting van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij zamelde onderandere geld in voor de universiteit met Chaim Weizmann, biochemicus, -zionistisch leider en eerste president van Israël. Uiteindelijk liet hij zijn persoonlijke eigen-dommen, inclusief zijn geschriften, na aande Hebreeuwse Universiteit van Jeruza-lem. Hij was eveneens betrokken bijde oprichting van de Technion-universiteitin Haifa. Frans Haverschmidt – 151021
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 PV Breda
 Ledenbijeenkomsten 2022De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum "De Vlieren" , Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 29 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 20 september, 25 okto-ber, 22 november en 13 december 2022.Postzegelruilbeurzen 2022In het clubhuis “De Toss”, Valkenierslaan 285a te Breda.  Telefoon:076-5601499. Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgendedata:  6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.Ruiltafelsen semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!  Vrij parkeren!!!Ruilbeurzen voor verzamelaars 2022In gemeenschapshuis “De Blaker”, Graaf Hendrik lll plein 168, Breda. Zaterdagmiddag van 13.00 uurtot 16.00 uur op de volgende data: 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19november en 17 december.Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang 1 euro. Vrij parkeren!!!Het doorgaan van deze bijeenkomsten en/of beurzen is uiteraard afhankelijk van eventuelecorona maatregelen.  Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 

BIJ DE DOKTER De assistente kijkt de wachtkamer in en zegt:"Van-wege de privacy noemen we geen namen, maar degene die plasproblemen heeft kan nu binnenko-men".

REISTABLETTEN "Ik heb reistabletteningenomenmaar ze helpen niet.Ik zit nog steeds thuis."
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Hotelpost
In het midden van de 19e eeuw groeide de toeristische belangstelling voor Zwitser-land aanzienlijk, wat o.a. was te danken aan de ingrijpende verbeteringen inhet Europese spoorwegnet. Een Engelsman bijvoorbeeld die zijn vakantie wildedoorbrengen in Bern kon de plaats van bestemming nu binnen een etmaal bereiken,terwijl de diligence daarvoor tenminste acht dagen nodig had –en dat op een allerminstcomfortabele manier. Een gevolg van deze stijgende belangstelling was, dat er inZwitserland talloze hotels werden gebouwd, ook in de meer afgelegen streken. Omdater lang niet altijd een postkantoor in de nabije om-geving was, besloten veel hoteleigenaars een koe-rierdienst in te stellen naar het dichtstbijzijndepostkantoor. Een aantal hotels gaf hiertoe speciale zegels uit met daaropde naam van het desbetreffende hotel en soms een afbeelding van hetetablissement in kwestie. Vanzelfsprekend werd voor deze vorm vandienstverlening een – geringe – vergoeding gevraagd. Een aantal hotelskreeg van de Zwitserse posterijen de status van ‘postkantoor met eigenstempel’. Deze hotelpostkantoren waren overigens verplicht hun dienstenook te verlenen aan niet-hotelgasten. De aangeboden poststukken moesten worden voorzien van officiële frankeerzegels.Het stond de hoteleigenaar vrij, eigen zegels op de aangeboden poststukken teplakken. Dientengevolge zijn vele hotelpostzegels voorzien van een officiële stempel.Er is vastgesteld dat een twintigtal hotels eigen postzegels hebben ingevoerd entevens een officieel stempel hebben gebruikt. Het hotel Rigi-Kaltbad zou hiervan het eerste zijn geweest (1864). Er waren boven-dien nog zo’n 70 hotels die geen eigen postzegels hanteerden, maar die wel overeen eigen al dan niet officieel stempel beschikten. In 1883 verboden de Zwitserseposterijen het gebruik van hotelzegels, althans voor zover deze door enigee aandui-ding de indruk konden wekken postzegels te zijn – wat inderdaad soms het gevalwas. Met het verstrijken van de tijd zagen steeds meer hotelhouders af van hetvragen van een vergoeding voor hun postale activiteiten. Op den duur verdween dit zelfs geheel en al.De hotelpostzegel was uiteindelijk, zo omstreeks 1900 eenzelfde lot beschoren, althans in Zwitserland.In Hongarije, Oostenrijk en Roemenië zijn ook hotelpostzegels verschenen, nog tot ver in de 20e eeuw.

Het verzamelen van van hotelpostzegelsis, zeker op brief of ongebruikt, een inte-ressante maar moeizame onderneming,niet in de laatste plaats omdat men zichdaartoe voornamelijk op de buitnlandsmarkt zal moeten richten. Verder heefthet vervalsersgilde zich ettelijke malenmet kennis van zaken op de hotelpostze-gels geworpen!                                                                      
 Verschillende stempelsvan Zwitserse hotels enkuurhuizen. In veleZwitserse hotels ver-leende men ook serviceten aanzien van telefo-neren en verzendingvan telegrammen. Daar-bij maakte men ook ge-bruik van stempels.  Tekst:Cursus filatelie De ware postzegelverzamelaar.

18



19



De lijkwade van Turijn
 Door Wim van der Veeken, cultuurhistoricus De Lijkwade van Turijn spreekt zowel Christenen,anders gelovigen of atheïsten aan. Is hier sprakevan een levensechte afbeelding van de profeetJozua, vanuit de Griekse taal als Jezus tot ons ge-komen of hebben we te maken met een onbekendetechniek om iets te vervaardigen met als bron hetverhaal uit het Nieuwe Testament? In ieder gevalstoppen wetenschappers, schrijvers, geestelijkenen belangstellenden heel wat tijd in het doorgrondenvan dit mysterie: Hoe komt die afbeelding op hetdoek en is deze gekruisigde man inderdaad Jezusvan Nazareth. Zet u schrap achter computer of laptop en google“Lijkwade van Turijn” en er gaat een boeiendewereld voor u open. Reden voor mij om eens tekijken wat er in mijn postzegelcollecties te vindenis met afbeeldingen van de Lijkwade. Voor de lezerseen paar boekentips en daarbij wat afbeeldingen uitmijn postzegelcollectie: Het Jezus-komplot van Holger Kersten en Elmar R.Gruber met als ondertitel “Het bedrog rond deLijkwade van Turijn” van uitgever Ankh-Hermes:tegensprekende dateringsexperimenten en de op-merking dat de afbeelding die van een (nog)leven-de is op het moment van het ontstaan van de af-beelding. Op 25 mei 1898 fotografeerde Secondo Pia, ama-teurfotograaf, als eerste de Lijkwade. Het viel hemop dat de afbeelding op de fotografische plaat geennegatief beeld was maar een positief beeld (zie afb.1). Post Italië gaf in 1978 een postzegel uit om deoverbrenging van de Lijkwade naar Turijn in 1578te herdenken. Op de FDC-cover (zie afb. 2) staatook de tekst dat het gaat om een negatief beeld. Depostzegelafbeelding is een tekening naar de afbeel-ding van de Lijkwade. Het Teken De Lijkwade van Turijn en het mysterievan de opstanding door Thomas de Wesselow vanuitgeverij Spectrum: Hoe kon het gebeuren dat éénjoodse man in de eerste eeuw van de jaartelling deaanzet gaf tot het ontstaan van het christendom?Wesselow gaat dieper in op twee van de grootstemysteries ter wereld: de opstanding van Jezus enhet beroemdste relikwie ter wereld “De lijkwade vanTurijn”. Er zijn in de eerste duizend jaar na de jaartellingdiverse lijkwaden met de afbeelding van Jezus ge-maakt. Was de Lijkwade van Turijn de moederaf-beelding? In ieder geval ontstaan er tekeningen enschilderingen die een aardige overeenkomst hebbenmet de afbeelding op de Lijkwade (zie afbeeldingen3 en 4). Zowel in de Westerse als Oosterse kerkenkomen we ongeveer dezelfde afbeelding van Jezus

 Afbeelding 1 

 Afbeelding 2
 
            Afbeelding 3                          Afbeelding 5 

 Afbeelding 4  20



tegen. Zo zou het gelaat van Jezus er uit zien. Letmaar eens op de haardracht, snor en baard. Eenchristen kent het verhaal van Veronica, een van dekruiswegstaties. In elke kerk te bewonderen. Denaam Veronica is afkomstig van “Vera Icon” watware/echte afbeelding betekent. Veronica zou Jezusgelaat hebben verfrist met een doek tijdens de tochtnaar Golgotha (zie afb. 5). Later ontdekt Veronicadat op het doek een afbeelding van het gelaat vanJezus staat. In de Oosterse kerken wordt gesprokenvan Mandylion ( zie kleine lettertjes onder de af-beelding van de postzegel van Tsjechoslowakije,afb. 4).Hebben de evangelie-schrijvers later ditverhaal toegevoegd omdat ze weet hadden van hetbestaan van een Lijkwade van Jezus? De man die in 70 het kruis overleefde door FransVermeiren van uitgeverij De Prom: vlak voor de valvan Jeruzalem in het jaar 70 wordt Jezus gekruisigden door tussenkomst van de joodse geschiedschrij-ver Flavius Josephus van het kruis gered. De reddingwordt omgevormd tot een mythe. Voor de Romeinen

wordt gecamoufleerd dat Jezus een charismatischeopstandleider was: het christendom komt voort uiteen revolutionaire beweging. Via Marktplaats of Bol.com zijn misschien nog watdvd’s te koop over de Lijkwade van Turijn. Ookbestaan er een aantal stripverhalen met dit themawaarvan “Drie Christussen” van tekstschrijverValérie Mangin en tekenaar Dennis Bajram en Fa-brice Neaud van uitgeverij Daedalus. Het stripver-haal bestaat uit drie versies: Eerste versie: Godbestaat, tweede versie: God bestaat niet en derdeversie: God is radioactief. Is door radioactievestraling een afbeelding van Jezus op de doek geko-men omdat hij in coma lag en later uit die situatieontwaakte en zo dus de opstanding waar is? Tot slot:Stel dat in de toekomst bewezen kan worden dat deLijkwade inderdaad de afbeelding van Jezus is, dankunnen we toch met recht spreken “Wat een won-der !!!”
               De route die de lijkwade ver-moedelijk aflegde van Jeruza-lem naar Turijn. (Copyright OTHONIA 2012;eveneens voor afb. 1)

Iets bijzonders
 Deze adreswijziging is 101 jaar geleden verstuurddoor de Nederlandsche Indische Exploratie Maat-schappij, die verhuisde van Hofstraat 17, Den Haag(adres bestaat niet meer) naar Bazarstraat 1B inDen Haag. Dit adres is nu een bovenwoning met eenhuur van € 1750,- per maand. De adreswijziging isgestuurd naar Den Heeren Dunlop & Co te Amster-dam. Nader adres bleek niet nodig.  Dunlop was eenHandelsmaatschappij en heeft bestaan tot de onaf-hankelijkheid van Indonesië een feit was. De kaartheeft een ingedrukte zegel van 1 ½ cent met eenopdruk van twee cent.                                                                          Ingezonden door Cees Pijpers.  
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Advertentie

WILLEM-JAN

VAN DER ZANDEN 

VOOR EEN

MENSELJK

EERLJK

DUURZAAM

OOSTERHOUT

Willem-Jan van der Zanden 

gaat als ljsttrekker de 

komende vier jaar met een 

sterk team aan de slag om 

Oosterhout menseljker, 

eerljker en duurzamer te 

maken. Willem-Jan gaat zich 

inzetten voor een betaalbare 

overstap naar schone energie 

en goede zorg voor iedereen. 

Ook gaat hj zich hard maken 

voor het bouwen van genoeg 

betaalbare woningen in 

Oosterhout en wjken die 

samen met de inwoners 

ingericht worden met 

ontmoetingsplaatsen voor 

iedereen. Stem daarom 14, 

15 of 16 maart op Willem-Jan. 

Ljst 3, plek 1.
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

                               

Het Goede Doel
 Wij zamelen (dubbele) postzegels in voor een goed doel. Het afgelopen jaar wasdat voor Stichting Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. Op 7januari j.l. hebben we het mooie bedrag van € 1200,-- naar deze stichting kunnenovermaken, mede dankzij u. Dit jaar is het goede doel Stichting Pim inDorst. Dit is een kleinschalige zorgwoningvoor jongeren met een meervoudige beperking. Bij stichtingPim wonen 16 jongeren en ontvangen 22 jongeren dagbeste-ding. Doet u ook weer mee? Bij voorbaat dank.Cees en Tineke Pijpers 


